
I

........ 1........
Dirvos bendradarbi* Vokietijoje, dalyvavę* 

vokiečių rinkiminiuose mitinguose, pasakoja 
savo įspūdžiu* apie kanclerį Adenauerį

I1

yPunsko)

Dideli, ant sienų ir stulpų iš- i 
kabinti plakatai skelbia, kad "Jis 
atvažiuoja" Ir kalbės didžiojoje i 
mugės salėje, galinčioje šutai- I 
pinti kelis tūkstančius žmonių. 1 
Plakatai vaizduoją, kas bus tas i 
laukiamasis kalbėtojas. Tai dak- 1 
taras Konradas Adenaueris, Va
karų Vokietijos kancleris, kitais 1 
žodžiais tariant, vokiečių vy- : 
riausybės galvą. Mitingas pa- : 
skirtas šeštą valandą vakaro. 1

Jau visą dieną miesto gatvė- I 
mis zuja keli automobiliai, iš ku- 1 
rių garsiakalbiai praneša apie 1 
būsimą mitingą. Mieste viešpa
tauja kažkokia nervinga, bet 
kartu ir šventadieniška nuotai
ka, nors savaime yra paprasta 
darbo diena.

Kelias valandas prieš mitingą 
salėn atvyksta krikščionių demo
kratų unijos tvarkdariai, beveik 
išimtinai jauni vyrai, užsimovę 
ant rankovių baltus raiščius su 
užrašu "Ordner” (tvarkdary j). 
Pradeda rinktis ir pirmieji klau
sytojai, nors iki susirinkimo pra
džios dar liko daugiau kaip dvi 
valandos.

įeiti į salę galima tiktai su pa
kvietimais. Tuo norima išvengti, 
kad nesusirinktų priešingai nu
sistačiusių žmonių, kurie galėtų 
trukdyti mitingą.

Netrukus atvyksta uniformuo
ti dūdų orkestro dalyviai ir ima 
groti vokiečių mėgiamus maršus. 
Suoluose vietos sunumeruotos ir 
dar gerokai prieš paskirtą laiką 
salė jau sausakimšai užpildyta.

Sėdžiu pirmutinėse eilėse ir 
dairausi publikos. Sakoma, kad 
jaunimas nesidomįs politika. Tie
sa, klausytojų tarpe vyrauja pa
gyvenę Žmonės, bet nestinga ir 
jaunų veidų. Keliomis grupėmis 
sėdi katalikų kunigai, tuo tarpu 
protestantų pastorių kažkodėl 
nematyti. Savaime krikščionių 
demokratų unija yra ne tik ka
talikų, bet ir protestantų susibū
rimas.

Pirmą kartą Vokietijoje visos 
krikščioniškosios grupės susi
telkė krūvon ir sudarė vieną są
jungą. Adenaueris yra šios uni
jos pirmininkas, pats būdamas 
katalikas.

Klausytojų dauguma palygin
ti gerai apsirengusi. Nebematy
ti nei nuskurusių, nei išbadėju
sių žmonių, kaip tai buvo pirmai
siais pokario metais. Tačiau 
tenka atsiminti, kad į šį mitingą 
sukviesti esamojo režimo šali
ninkai, kurie vienaip ar kjtaip 
yra sutapę su "ūkiniu stebuklu”, 
kurį nūn jau kelinti metai gyve
na Vakarų Vokietija.

Orkestrui begrojant šaunų 
maršą, prie svarbiausiojo įėjimo 
pasigirsta džiaugsmingi šūkavi
mai. Lygiai šeštą valandą j salę 
įeina kancleris. Pagal režisūrą, 
jis praeina pro visą salę, tad mi
tingo dalyviai gali jį iš arti - ma
tyti. A ..

Adenauerįą žygiuoja beveik 
kariškai, tįesiu žingsnių, dešinią
ja raųka-mosikuodamas įtr svel- 
kindąmaąkjauBy tojus, kurie jam 
kelia1 ovacijas. Tačiau Ityhclerio 
veidas lieka Urytumąfanenlnis, 
be mažiausios šypsenos. JJ lydi 

1 būrys piečių viršūnių, o kelty 
žingąniųs po ją eina u<sienio reir 
kalų mlnisterty ■ von Brentaho, 
apvalaus veidątipi*’ - -"u'-J 
"biurgeris". Jfak

mas kaipo Adenauerio įpėdinis.
Kelias minutes trunka mitingo 

atidarymas ir tuojau pat į tri
būną greitais žingsniais lipa 
kancleris. Kol jis sklaido popie
rių pluoštą ir rengiasi pradėti 
kalbą, iš arti jį stebiu.

Iš išvaizdos ir laikysenos nie
ku būdu neatspėsi, kad Adenaue
riui jau su viršum 80 metų am
žiaus. Smarkiai išsikišę žandi
kauliai, net ir antakiai tarytum 
patinę, akys lyg skersai įdubu
sios. tad veidas atrodo kiek mon
goliškas. Laikosi tiesiai, nė kiek 
nepalinkęB. Bet labiausiai stebi
na tvirtas, nė mažiausiai senat
vės nepalaužtas balsas. Kai 
Adenaueris kalba, neabejoju, 
kad klausytojai užmiršta, jog 
prieš juos stovi 80 metų senis.

Adenaueris pradeda kalbą ci
tuodamas socialdemokratų vadų 
prieš kelerius metus išreikštas 
mintis. Jis tuo nori įrodyti, kad 
socialdemokratai buvę blogi pra 
našai ir kad todėl jie nėra nusi
pelnę rinkikų pasitikėjimo. Ir iš 
viso didžioji jo kalbos dalis nu
kreipta prieš socialdemokratus. 
Tai nenuostabu, nes rugsėjo 15 
d. rinkimuose tikrovėje varžosi 
dvi partijos: krikščionių demo
kratų unija su AdenaueriU prie
šakyje ir socialdemokratai, ku
riems vadovauja Ollenhaueris. 
Visos kitos partijos lemiamos 
reikšmės neturi, nebent pasitai
kytų taip, kad nei viena didžiųjų 
partijų negautų absoliutinės dau
gumos. Tuomet svarstyklės ga
lėtų nusverti ir nedidelės-grupės.

Adenaueris nėra kalbėtojas, 
kuris pajėgtų uždegti mases. Jo 
sakiniai paprasti, žodžiai eiliniai, 
be-jokios atrankos bei eleganci
jos. Jis žodžiais tarytum kapote 
kapoja- O pasakyti taiklų žodį 
”der Alte", kaip jis liaudyje^ va
dinamas, sugeba. Jis moka pa
šiepti priešininką, jis prieš savo 
vyriausįjį varžovą — OUenhaue- 
rį — pastato lyg kreivą veidro
dį, tad šis pasirodo kažkaip juo
kingas, nerimtas. Ollenhaueris 
nežinąs, ko norįs, tad tuos, ku

rie irgi nežiną, ko norį, socialde
mokratų vadas kviečiąs balsuoti 
už save. Publika kvatoja. 6 kai 
kancleris pareiškia įsitikinimą, 
kad vokiečiai neatiduosią balsų 
"tykiai” partijai, salė griausmin
gai ploja.

Adenaueris kalba jau ištisą 
valandą, protarpiais sklaidyda
mas popierius, kai ieško kokios 
citatos ar pailiustruoja savo tei
gimus skaičiais. Be abejojimo, 
vaizdas išeina impozantiškas, kai 
jis ima lyginti tą būklę, kurioje 
Vokietija buvo 1949 metais, kuo
met jis atsistojo vyriausybės 
priešakyje, su dabartine padėti
mi, kuomet fabrikų kaminai 
rūksta, miestai iš griuvėsių at
sistato, gatvėmis rieda automo
bilių virtinės, traukiniai pilni 
žmonių, patenkintais veidais 
grįžtančių iš atostogų.

Visa krikščionių demokratų 
agitacija suvesta į sakinį, kuris 
skamba po visą Vokietiją: "Tu 
žinai, ką turi”. O toje pat salėje, 
kurioje prieš mane kalba kanc
leris, didžiulėmis raidėmis išra
šytas šūkis: "Keine Experimen- 
te!” (jokių eksperimentų), ku
ris irgi tūkstančiais kartų kar
tojamas kalbose, spaudoje ir pla
katuose.

Kancleris savo kalboje pakar
totinai panaudojo sakinį: "Keine 
Ezperimente". Ypač jis griežtai 
pasisakė prieš socialdemokratų 
ketinimus užsienio politikos sri
tyje. Ir iš viso užsienio politika 
vaidina dabartinėje priešrinki
minėje kovoje svarbu vaidmenį.

Adenaueris' aštriąją žodžiais 
smerkė socialdemokratų paslne- 
šimą atsipalaiduoti nuo vakarų 
ir ieškoti bendros kalbos su 
Maskva. Kanclerio nuomone, jo 
rivalai esą iliuzionistai, jeigu 
maną, jog Maskva nebesipriešin- 
sianti Vokietijos apsijungimui, 
jeigu būsią išeita iš NATO. 
Adenaueris eina net taip toli ir 
teigia, kad socialdemokratams 
paėmus valdžią, visa Vokietija 
pavirsianti sovietų satelitu.

Adenaueris iškalbėjo beveik 
dvi valandas. "Keine Experimen- 
tel”, — buvo jo paskutiniai žo
džiai. Be didesnio nuovargio žy
mių 81 metų amžiaus kancleris

• tvirtu žingsniu nulipo nuo estra- 
■ dos, palikdamas publikai stiprios 
i asmenybės įspūdį, kuri* žino, ko

nori. Visiems gi yra žinoma, kad
• Adenaueris yra pasiryžęs, nepai

sydamas savo senyvo amžiaus,
i dy ketverius metus pasilikti Vo-
• kietijos priešakyje.

Lietuviam tykai 
ugi ja 

yra pirma ir tėlė lietuviš
ka organizaciją įštstovaujanti ir 
ginanti lietuvhprfikalus Lenki
joje. Vyriausybė legalizuotas 
Draugijos stš įleidžia mums 

 

bendradarbiauti AS tik su LTSR, 
bet ir su visij^mštų lietuviais 
kultūros ir sa ‘ s srityse. 
Santykiuose suįtjtsieniu griež
tai laikysimės■tys'Jinijos ir j po
litines painiaysįjt nesileisim.
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Draugija iš 
organizacija, 
nutraukti JUS 
šia padėtimi 
rią Lietuva "Mi 
Ii... Todėl 
su tos krypties 
viais užmegzti

Mūsų tautiaė i 
nėra skaitlingą,Ai 
visą kraštą

Jos esimas 
yra gana tani 
rime kelis cho 
liūs, taut. 
skaityklas, 

lty« 
lietuvių, jį 

tose, mokyklose ! 
uių kalba, 
kas licėjus 
Yra tai valstybės" finansuojamos 
institucijos, priklausančios Kul
tūros arba Švietimo Ministerijų 
žinyboms. Vyriausybė skatina ir 
remia jų veiklą nestatydama jo
kių specialių sąlygų.

Mūsų draugija plečia ir remia 
lietuvišką saviveiklą, bet jos vei
kimai sritis ir galimybės yra pla
tesnio ,ir gilesnio pobūdžio.

Galėtume galimybes dar la
biau išnaudoti, jei sukurtume 
atitinkamas materialines sąly

gas,
o mūsų visuomenė kad ir duosni, 
bet vis dar nepakankamai tur
tinga ir skaitlinga. Veiklos pra
džiai iš vyriausybės gavome 
50,000 zlotų paramą, bet tai la
šas jūroje, o ir valstybės iždas 
taip pat taukais neaptekęs, kad 
galėtų kiekvieną draugiją išlai
kyti. Taigi norime pirmoje eilė
je sudaryti Draugijos apyvarti
nį fondą, kuris būtų materialinė 
bazė jos veiklai.
Nuo sausio 1 d. Balstogėje pra

dės eiti lietuuiškas dvisavaitraš- 
tis Dainavai

kurio leidimas metams atsieis 
526,400 zlotų (pagal PKO kursą 
6,000 dolerių). Tas lėšas ketina 
duoti valstybės iždas, bet argi 
ilgai valdžia galės mus šelpti ir 
ar tai patogu. O lietuviškas laik
raštis Lenkijoje labiau hei drus
ka reikalingas, nes tarybiniai ne
atitinka laiko dvasią bei krašto 
"reikalus ir mažai kas iš lietuvių 
jųųs nori skaityti, nors jų gau
name ištisas krūvas. -

- Spalio pradžioje Draugija sa
vo lėšomis Išleis vieakariinį ~r 
programlnio — propagandinio 

pobūdžio lietuvišką i šsldiaį„i 
kurįuo norime susisiekti su vi
soje Lenkijoje išblaškytais lie
tuviais ir paieškotiDainavai di
desnio* skaičiaus bendradarbių 
bei skaitytojų. Leidtyyą kainuos 
16000 Zlotų. Abiejų? laikraščių 
redakcijoms vadovaus J. Mikne- 
yičiiis.
lietuviškoms mokykloms trūks- 

•I 1 ta vadovėlių, •H ■

Upė Lenkijoje 
ie 40,000 po 
y lietuvių.

apylinkėse 
gyvas. Tu- 

ramos rate- 
ansamblius, 

vadovauja 
amai Puns- 
namose vie
tom. lietu- 
a lietuviš- 

Ė, mokykla) .

Vaizdas iš šiemetinės Clevelando lietuvių skautų stovyklos. 
Nuotr. V. K i z 1 a i č i o

Po pasaulį pasižvalgius V. RIMVYDAS

Prasidėjo ūkinio prisitaikymo laikmetis
Ne depresija, bet ūkinio prisitaikymo ženklai. — Europos valiutų 
nuvertinimas, infliacija gali atsiliepti į prekybos ryšius 'su JAV. 

__Vokietija su savo ūkiu lenkia kitus ir stebina pasaulį.

šiuo metu kraštas pergyvena 
ūkiniame gyvenime ' naujų rū
pesčių periodą. Dar rugpiūčio 
mėnesy pagausėję atleidimai 
įmonėse, užsakymų sustabdy
mas, ypatingai gynybos srity, 
jau buvo ženklas, kad JAV-se 
kažkas vyksta. Panikieriai pasa
kytų, kad tai jau depresijos pra
džia. Nieko panašaus, atsakys 
krašto ūkinio gyvenimo žinovai. 
Esame tik įėję į prisitaikymo 
(adjustment) periodą ir jis jau 
anksčiau buvo numatytas.

Užsienis susirūpinęs audros 
ženklais

Sakoma, kad automobilių pre
kyba yra didžiulis viso ūkinio 
gyvenimo bei aktyvumo JAV-se

ŠIAME DIRVOS 
NUMERYJE

spausdiname labai įdomų 
rašinį — Lenkijos lietuviai 
leis laikraštį, bet turi daug 
visokių bėdų.

*
Kitą savaitę pradedam 

,,, spausdinti, eilę rašinių, kaip 
antrojo pasaulinio karo me
tu veikė didieji špionažo 
specialistai., <m

~~—r • • 7-- " ------ • • ■ . ~71 .J .... J .■ ■> '.F , "J B* VBdVVBBMb t
nlnkas Adnan Mendsrratytamtmty aerodromą, .įvykus jmrittrU'nesįarybiniai neatMaks nei esą- i 
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Paraginkit savo bičiulius 
ir kaimynus, kurie iŠ Jųsų 
skolinasi Dirvą, kad dabar ’ 
atyjęs pats laikas,ją užsisa
kyti. Taip jtot +patarkit ir 

'kitiems prenumeruoti ge-' 
riaūBiai ' informuotą tauti
nės riilntles savaitraštį.

akstinas. Jei taip, tai šių metų 
vaizdas nėra džiuginantis, štai, 
per pirmuosius septynis šių me
tų mėnesius krašte naujų auto 
mašinų parduota 3,5 milionai. 
Pernai per tą patį laikotarpį — 
3,7 milionai, o rekordiniais 1955 
metais — net 4,3 milionai.

Tas nuosmukis auto prekybo
je jau pradeda atsiliepti ir plie
no, gumos, įvairių auto mašinų 
dalių pramonėms, drauge ir eilei 
kitų ūkinio gyvenimo sričių. Pa
naši padėtis ir naminių reikme
nų prekyboje, o namų statyba, 
palyginus su praeitais metais 
kritusi 15

Kai pastaruoju metu susvyra
vo New Yorko biržos akcijos, šis 
reiškinys Europoje bematant bu
vo palaikytas ateinančios "aud
ros” signalu. Europiečių jautru
mas šiuo metu suprantamas, nes 
jie kaip tik dabar pergyvena va
liutinius ir infliacinius rūpes
čius.

Kokia padėtis šiuo metu pa
lietė JAV ūkinį gyvenimą, pa
aiškina ir Londone išeinąs "Fi- 
nancial Times”. šio įtakingo ūki
nio organo žodžiais, šis kraštas 
dabar atsidūręs tarp gerbūvio ir 
ūkinio atoslūgio. Apkarpymai 
paramos užsieniui srity gali pa
veikti JAV gamybą ir darbo jė
gos pareikalavimą, čia žymiai 
prisideda jau anksčiau minėti 
apkarpymai gynyboje, pirmoje 
eilėje palietę aviacijos it elek
tronu reikmenų pramones. 
"Times’1 įžiūri ir kiek optimiz
mo, ne|, girdi, nauji automobi
lių modeliai gali prisidėti prie 
didesnio.nauji) mašinų pirkimo.

Tai tik spėliojimai. Dabar tik

is visvR
!• Maršalas Žukovas įvestą*ka

rinę diktatūrą S. Rusijoje ir už
imsiąs Chruščiovo vietą — ši
taip neseniai JAV Kongrese ko
misijai pareiškė dvigubas (so
vietų ir FBI) šnipas Borisas Mo- 
rro8. Tas pasikeitimas, anot jo, 
turės įvykti aštuonių mėnesių 
laikotarpy, gi karinės diktatū
ros atsiradimas turėsiąs priar
tinti ginkluotą konfliktą su Va
karais.

• L. Hendeipon, specialus JAV 
atstovas, buvęs išsiųstas j Vid. 
Rytus ryšium su Sirijos įvykiais, 
šią savaitę jau grįžo j Washing- 
toną. Jis JAV vyriausįybės žmo
nėms plačiai atpasakojo savo pa
sitarimus Turkijoje, SU turkų 
valdžios atstovais, su Jordano ir 
Irako karaliais ir kt. Henderao- 
no kelionė turėtų išryškinti JAV 
politikos kryptį, kurios ji turė
tų imtis Vid. Rytuose.

• Prezidentas Eisenhoweris 
šią savaitę išvyko kelių savaičių 
atostogų į Nevport, Riodes Is- 
land valstybėje. Visus skubius 
valstybinius reikalus prezidentas 
atliks atostogaudamas, o sku
biais atvejais jis lėktuvu bus no* 
skraidintas į Wasaintoną.

• Sovietams rugpiūčio 26 d. 
pranešus apie sėkmingai jų iš
bandytą tarpkontinentinę rake
tą, jie naudoja propagandiniams 
tikslams, norėdami padengti sa
vo neatlaidumą, užsispyrimą nu
siginklavimo derybose Londone, 
taip pat siekdami nukreipti dė- , 
mesį nuo rugsėjo 10 d. praside
dančios JTautų sesijos New Yor- 
ke, kur bus svarstomi Vengriją 
reikalai.

Sovietų spaudoje pilna apra
šymų apie raketas, o Izviestijų 
dienrašty maj. gen. Pokrovskis 
nurodė, kad sovietinės raketos 
grąsančios JAV užjūrių bazėms 
ir iš viso nesą galima prieš jas 
apsiginti...

Raketiniame triukšme sovie
tą) jau aiškina savo piliečiams, 
jog šio amžiaus pradžioje rake
tų pradininkų buvęs rusų moks
lininkas K. E. Ciolkovskis ...

• Ponia Rooseveltienė išvyko 
kelių savaičių kelionei į Sovietų 
Sąjungą. Maskva ta jos kelione 
džiaugiasi, gi kai kurie ameri
kiečių sluogsniai j tą kelionę la
bai kreivai žiūri, nes Roosevel- 
tienę komunizmą vis mato švie- 
sesniom akim, negu iš tikrųjų 
yra.

• Sovietai pranešė, kad sekan
čią savaitę nuo rugsėjo 10 iki 
spalio |5 d. jie pradeda didelės 
laivyno pratybas nepertoliausia 
nuo Norvegijos krantų. Tuo pa
čiu laiku keli šimtai NATO vals
tybių laivų turės pratybas maž
daug už 100 mylių nuo rusų pra
tybų zonos.

• Traukinio nelaimėj Jamai
kos saloj, iš važiavusių 1500 ke
leivių, vykstančių į katalikų iš
kilmes, žuvo apie 200 asmenų ir 
per 500 buvo suežista.

kalbama, kiek ilgai užsitęs tas 
prisitaikymo ciklas ar periodas? 
Tikra, kad tokia padėtis užtruks 
bent keletą mėnesių. Galimas 
dalykas, kad ligi kitų metų pra
džios. Po to turėtų sekti stabili
zacijos laikmetis.

Krašto .ūkinio tvirtumo ženklai
Nežiūrint debesų, apniaukusių 

JAV ligšiolinio ūkinio aktyvumo 
gyvenimą, vis dėlto dar esama 
prošvaisčių, kurios rodytų į to 
ūkio pajėgumą. Nurodoma, kad 
krašto gyventojai daugiau už
dirba, kaip seniau. Jų asmens pa
jamos dabar siekia 345 bilionus 
dolerių. Mažmenų prekyba per
gyvena rekordinį laikotarpį. Fe
deralinės valdžios išlaidos neabe
jotinai daug reiškia krašto ūkiui 
ir nepaisant visų apkarpymų 
Kongrese, ligi kitų metų birželio 
30 d. numatoma išleisti apie 72 
bilionus dolerių. Paskirų JAV 
valstybių bei vietos valdžios sa
vo išlaidas kas metai pakelia 
maždaug po 10 nuošimčių. Turės
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Balys GnidžiBna*

O. Viękaų,"^1 Vižginda,. )a' ’tu.

• >ugpiūčto 44' jįurS
mieste iškilmingai buto paminė- • ™
ta Kdzimlėro Lukšio'6^-nU Metų 
amžiąus kokaklis, ‘kurio; hiinė- 
jimaš btiVo' Surengta* -jūngtiriė- 
rtlB jėgnnibi BendritomaMta it i 
ALT vardų.. , . :i,, ■
• IA Vokietijos ritūsį bendradar
bis rašoį tauf jo žiniomis $hMHp 
16 Gimti*.: i binigidė 
kiek pasReūiusi, nės bUVo *pri- 
taikytos višos galimdd tąup^mo 
priemonės ir rėmėjų būreliai 
šiais metais rūpestingiau atlieka 
^ąvop^igys. į;{ib.V-'t
• Rugsėjo, ųtėn. Romoje. įvyluta 
Europoe’UatUvtų Bdndniotaenių 
valdybą pirmininkų suvažiavi
mas- Jame nori aptarti visu* Su

•
šiame Dirvos numeryje, pir

mame puslapyje, spausdiname 
labai įdomų pranešimų iš Puns
ko, dabartinei Lenkijai paskirto 
lietuviškiausio kanpo, kur jud
rūs lietuviai susirūpinę lietuvy
bės išlaikymu. Ir jie, viršydami 
savo jėgas, atlieka tokį darbą, 
kuris vertas ne vien tik pagar
bos, bet ir duosnios paramos 
rankos.

Laiško autorius nemaldauja, 
bet tik primena, kad be paramos 
iš pačių lietuvių, jiems bus sun
ku atlikti visus tuos darbus, ku
riuos jie pasiryžę atlikti; O tie 
darbai jiems gyvybiniai.

žinau gerai, kad po šio laiško 
paskelbimo atsiras vienas kitas 
taurus rėmėjas ir savo skatiku 
jiems asmeninę pagalbą išties. 
Bet man rūpi paklausti, ar mes 
turim ar neturim, tų gausių lie
tuviškų veiksnių tarpe tokį 
veiksnį, kuriam priklauso ne tik 
išklausyti anų lietuvių prašymą, 
bet ir tuo prašymu ateity rūpin
tis?

tinėti. Daug linkėjimų, sėk
mės!

Jums dėkingas
Tiv. Žiūraitis, O. P.

Atrodo, kad komentarai dėl to
kio paslaugaus pašto patarnavi
mo nereikalingi. 6 ką kalbėti 
apie adresatų išsikėlimus. Jų 
paštai praneša nemažai, bet 35% 
visiškai klaidingi, nes iaiškane- 
šis neturi laiko išsiaiškinti, leng
vabūdiškai užrašo tik iš oro pa
gautą pranešimą ir jį siunčia. 
Vis tai skubėjimo ir neatsakin
gumo išdavos.

Daug kas nusisktindžia-Hje- 
rikos Pašte neeklaindumais. Ypač 
tai pastebim dirbantieji laikraš- i 
čiuose, kur pešto patarnavimais 
tenka daugiau naudotis ir kur 
tie patarnavimai labai sušlubuo
ja.

Visi skundžiasi, kad net di
džiuosiuose Amerikos miestuose, 
paštas pristatomas tik vieną kar
tą per dieną. Kartais laiškai eina 
tiek ilgai, kad jis adresatą pasie
kia žymini pavėlavę. Kartais ir 
mums special delivery laiškai iš 
New Yorko ateina tik per pus
trečios dienos. O su adresų ne
aiškumais turim bėdų kas savai
tę. Laiškanešiai labai lengva ran
ka įrašo, kad adresato nerasta, 
kai tuo tarpu adresatas ramiai 
sau gyvena toj pačioj vietoj. Bet 
paskutinėm savaitėm su vienu 
mūsų skaitytoju ir garbingu lie
tuviu dar geriau pasielgė, štai to 
pasielgimo istorija:

Vieną dieną gaunam iš Oxford, 
Mieh. atgal Dirvą, ant kurios 

’ užklijuotas pašto pranešimas, 
kad skaitytojas Rev. Tomas Žiū
raitis mirė.

Gavę tokį pranešimą labai nu- 
stebom. Keista, mirė taurus dva
siškis, gilus lietuvis, ir niekas 
apie jo mirtį nė žodžio neparašė. 
Atseit, reikia tuoj mums pirmie- 
siams rašyti, bet kadangi mums 
kilo kai kurių įtarimų, nutarėm 
dar prieš rašymą pačiam miru- 
riajam parašyti laišką, 'pridėti 
tą pašto pranešimą ir paklausti 
ar jis tikrai miręs.

Už kiek laiko guvom tokį Rev. 
•Tomo žiūraičio laišką:
Gerbiamoji "Dirvos”

Administracija,
į Jūsų malonų ir įdomų 

užklausimą ”ar esu tikrai 
miręs” turiu garbės praneš
ti, kad nesu tikrai miręs. 
Kai mane pašto tarnautojas 
"palaidojo”, tai aš tuo tarpu 
buvau netoli Ne’w Yorko va-

• saros darbams.
Kaip ilgai teks man šioje 

ne ašarų pakalnėje pukinė- 
r ; nežinau, bent tuo tar-

pil "Dirvą” malonėkite siun-
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PHILADELPHIA
KVIEČIA I TAUTINĖS S-GOS 

GEGUŽINĘ
•

Ir šiemet A. L. T, S-gos Phila- 
delphijos Skyrius rugpjūčio mėn. 
8 d. p. Dumšos ūkyje — Bibary 
Road, rengia šeimininę gegužinę, 
į kurią kviečiami atsilankyti Sky
riaus nariai su draugais ir pa
žįstamais. Taip pat kviečiami at
silankyti ir visi Dirvos skaityto
jai.

Tikimasį, kad visi atsilankiu
sieji bendraminčiai gražioje 
gamtoje, prie gražios muzikos1 
pabendraus ir linksmai praleis 
laiką.

• Vilties Draugijos valdybos po
sėdis įvyksta Tabor' Fermoje 
pas J. Bačiūnus,'Jriig*ėjd tnėn. 
7-8 dienomis.. Rugsėjo niėn. 8 d. 
Tabpr Fermoje posėdžiauja Tau
tinės Sąjungos, ęentro valdyba.
• Dr. A. Gerutis, virš ‘savaitės 
laiko praleidęs vakarų Vokieti
jos sostinėje Boimoje,' sugrįžo į' 
savo pastovią ‘ gyvėnhno! vietą' 
Bern, Šveicarijoje.
• Praėjusią savaitę Tautinės Są
jungos centro valdybos nariai: 
Dr. J. Paplėnas bu šeima if inž. 
J. Jurkūnas su šeima atostogavo 
Floridoje. Taip Jpat atostogoms 
buvo išvykęs ir adv. A. J^pins- 
kas bu iibionk? T. Blinsfrubas, 
kuris buvo sunktai' susirgęs, da- 
barjati pasveikęs ir Vėl aktyviai 
įsijungęs į darbą.
• Oro balionėlis, paleistas iš An- ropos lietuviams rūpimus klau- 
gtijOB Tarptautinio Muzikos Fes- simus.
tlvello, »įvykusio' šiaurės Vali- 
jbjė, liepos mėn. &-*14 dienomis,1 
buvo rastas lietuvėje, Betyga
los apylinkėje, Diržtonių kaime, 
apie tai pranešė radėjas Antenas 
Staškevičius, atsiųstame laiške 
į Angliją.
• BALF lnformaeijomia Vokie
tijoje dar ėuą C090 ;lletnvių, ku
rie reikalingi pašalpos. Kiti esą 
jau įsikūrę ir gali savo pastan
gomis išsilaikyti.
•• Penktosios Kanados Lietuvių 
dienos proga surengtoje dailės 
parodoje dalyvavo dailininkai iš 
Kanados, JAV, Prancūzijos, Ita
lijos, Australijos ir Afrikos: J. 
Akstinas, P. Augius, J. Bakis, 
V. BriČkus, A. Dargis, J. Daug- 
v(la, P. Domšaitis, A. Galdikas, 
V. Ignatavičius, D. Juknevičiūtė, 
V. Kasiulis, V. Kašubo, A. Ka- 
šubienė, A. Kuraūskąs, A. Pa- 
galytė, V. Petravičius, K. Rač
kys, V. Ratas-Rataiskis, V. Re
meika, D. Sakalauskaite, J. šap- 
kus, A- Tamošaitis, A. Tamošai
tienė, A. Valeška, T. Valius, V.

,>■ Jonas Grigaliūnas, iš Lietuvos, 
ieško sitvo, tėvo Juozo Grigaliū
no, anksčiau gyvenusio 55 Hud- 
son Aw., .Brooklyn, N. Y.
': Pranešti: Vytautui Mažeikui, 
442 Cleveland Rd., Cleveland 8, 
tOhidi ,•
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BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ, 
radijo valandėlei paremti įvyks 
rugsėjo mėn. 15 d. gražioje ”Gar- 
den Picnic Ground’s” N. J., aikš
tėje. Gegužinė, be gero bufeto ir 
puikinus havaj iečių orkestro, bus 
paįvairinta komišku sportu, lo
terija, dainomis ir kupletais. Tai
gi visi { šią gegužinę, kur ne tik 
pasilinksminsime, bet ir parem- 
sime raidjo valandėlę, Informuo
jančią mus kas sekmadienį.

Važiuoti autobusais iki Bell- 
mawr miestelio, esančio ant 42 
kelio, o prie Anderson g-vės išli
pus bus rodyklės į gegužinės vie
tą. .

Važiuojantieji mašinomis iš to 
paties miestelio, įsukę į Ander- 
son g-vę, gegužinės vietoje ras 
didelę aikštę mašinoms pastaty
ti. Autobusai iš Union Bus Ter
minai (13 ir Filbert St. Nr. 21 ir 
Nr. 31) ta kryptimi išeina kas 
20 minučių. P. M.

CH1CAG0S
GYDYTOJAI

ma h 
čių įš 
vjlmo 

‘rita a fatt* 
kviečįajųaa atvykti šiam savait- 
gaUuiiyabpT;^*na«:
‘ • Pirmieji vhaMMealnie yeiki- 
aįa kursai jąuvytartaTabor Far- 
moje nUo antradienio. Dalyvių 
ąlteičitts' siekia virš 90. Tai iš 
viao pirtnlejr tokio pobūdžio kur
sai akademiniam jaunimai Ame^ 
rikėje;
j •> . Algis Grinius, studijuojąs 
muzikų 'MJc.higano | universitęte, 
ruošia jnųzikfnę popiete suvažia
vimui, ų Vida Gaškaitė žinoma 
sportininkė, rūpinasi sporto pro
grama. Numatpmos tinklinio ir 
plaukymo rungtynės...

• Informacinę spaudos komi
siją sudarė Joniu GlbaRts, pir
mininkas ' ir nariai: Gnbrtelimk 
Gedvilą, Eglė Zabarauafcnite, 
Danguolė Bartuškaitė, Danguo
lė Cėkaitė |r JuliM teulkštyu.

Suvažiavime bus išleistas hu
moro laikraštėlis, kurio redakti- 
jon įeina Rimas Vėžys, Jonas Gi- 
baltis ir Algis Grigaitis,

• Rašytojas dr. Julius Kaupas 
įsijungė j literatūros vakaro iš
pildytųjų eilę. Tuo būdu šio šeš
tadienio literatūros vakaro Ta- 
bor Fermoje programoje daly
vaus rašytojai Lionė Sutema, dr. 
Julius Kaupas, Marius Katiliš
kis, Algimantas Mackus ir Johab 
Mekas.

• Valdas Adamkavičiiu įeina 
į organizacinį komitetą, kuris

- ,  t . j .——ūftK žinoma 
sportininkė, rūpinasi sporto pro-

planuoja rudenį Chtcagoje ’štt- 
rengti plataus ma«to krepšinio 
Žaidynes minint 26 metų feukšk- 
tį kai Lietuva pirmą kartų lai
mėjo $uropofe krepšinio meiste
rio vurdą. ■ 'i' ji'

• Dalia Jutneričištė, Danute 
Sakalauskaitė ir Rita Žukaitė 
dalyvavo lietuvių dailės parodo
je, jrati buvo suruošta laike penk
tosiom Kanados Lietuvių Dienos 
Niagara Fails mieste.

• Veikliausio santariečio var
do varžybose New Yorko sky
rius nominavo D. Cėkaitę, D. 
Švipaitę, D. Laukaitytę, V. Vai- 
taltį ir F. BUėną. Varžybų laimė
tojas bus paskelbtas suvažiavi
mo metu.

DBTKOJLT
NELAIMĖJ PRAŠO PAREMTI

Prieš apiedu mėnesių* vieno
je Detroito.i^oninėję(mirė My
kolas Ramfe&uskas, kilęs iš

ime, 
, - - l*ku- 

sūimti Ir palepinti 
įkaltdllų j^migon

;a. MjftUl

Klausučių kai,", BifžUįkp*)tr. 
žmona
Lietuvoje, 6‘ fnaž*me4mi Va
čiąi bolševjkįf
maŽtaajBM^jl

•pa! 
O
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taip 
Lietuvah'J

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami 

vos fondui aukas atsiuntė:
Baronas K., Hamilton....... 1
Klimaitis V., Cleveland .... 
Kavaliauskas J., Cleveland 
Ptmpė Alfonsas, Chicago 
Smagrauskas A., Dearborn 
Vaivadienė A., Cleveland .... 
Laucevičius M., E. Chicago 
Petkus V., Cleveland .......
Rėklaitis A., Chicago ....... i
Petkevičius V., Cleveland .. 5.00 
Židonis Pr., Cleveland ....... 100
Urbonas J., Dayton '.......... 2.00
Bakanauskas P., Baltimore 1.00 
Graužinis Vyt.,

Grand Rapids ............. 5.00
Aukotojams tariame nuoširdų 

ačiū.

Dir

$1.00
200
2.00
2.00

I 1.00
1.00

> 1.00'
. 5.00
$2.00

mena mirtis — pirmą kartą pa
sitaikė Detroite, bet ar tai ir te
bus Vienintele? Turint galvoje, 
kad iš Tėvynės pabėgo daug pa
vienių asmenų! imnegausingų šei
mų, tad tokių ar panašių pavie
nių atsitikimų gali pasikartoti 
dažniau.

Ar nėra visų mūsų pareiga 
ateiti pagalbon lietuviškosios vi
suomenės nariui (mirusiam ar 
gyvam), kada jis būtinai ir ne
atidėliojant reikalingas? Ar ne
si jausim kiekvienas mūsų žy
miai saugiau ir ramiau, kada ži
nosim, kad būtinumo atveju lie
tuviška širdis supras ir parems ? 

Skyriaus Valdyba galvoja, kad 
dąug kas radijo pranešimo ne
girdėjo, tad per šias eilutes ape- 

senos kartos išeiviai, ir suaukojo.Kuoja { kiekvieną lietuvišką šir- 
biAvoik DI1RP lafricit.ilVIII išlhidu. T’rlC dalimi* nnmnttl

t? įųrią 
studentu

Lietuvių B-nes Detroito Sky
riaus V-ba visą reikalą perėmė 
ir a. a. Mykolą bendra tvarka 
palaidojo kapinėse. Kapo foto 
nuotrauka ir velionies smulkūs 
daiktai bus persiųsti Lietuvon 
našlaičiams.

Apie šį skaudų įvykį lietuvių 
visuomenė buvo skubos keliu pa- 
inrormuota pėt radiją ir papra
šyta aukų laidotuvių išlaidoms. 
Su gilia pagarba tenka konsta
tuoti, kad šį rėftalą suprato ir 
širdin paėmė beveik išimtinai 
i ' ' -
beveik pusę laidotuvių išlaidų. | 
kapynes velionj'palydėjo apie 40 
geros valios lietuvių ir vėl beveik 
visi senosios kartos išeiviai. A t-j 
sisveikinimo žodį tarė V-bos na- 

!rys A. Juška. Tokio vienišo as-

•I ■ ■

tari b&ti:
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ATITAISYMAI "PAVASARYJE”

"Dirvos” 3'2 ir 33 nr. išspausdinta:

J.

v, 6 pastr., 4 eil. genimi . genini
VI, 7 »> 3 vieną Virvę
VI, 12 »> 1 laukinio tatldnls
VI, 13 4 kerito kSrtto .
VI, 15 »> 1 duoti desti
VI, 18 4 lietuvbyę ‘lietuvybę
VI, 19 2 bitės, o josios b(tes, josios
VI, 21 w 4 »> elegantas elegantai

'liko* -■VI, 25 »» 1 F» liks
VI, 28 M 1 storpus strbpes
VI, 33 »» 4 M nebereikėjo Mbtaikėjo

Tel. ofise FRoapert B-171T 
Restdeaseųes KKpablie MMI 

Dr. S. Biežia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 Vest 63 St.
VAL.: 1-8 popiet ir 7-8. v. rak. 

TreMad. ir ttdunad. bflses uždarytas, 
šeštad. tik ano 1-8 vai. popiet. 

RmM. *241 W. esu PLACB

Te!, efhe’o EVerglade 4-737*
Tel. bute iGRM*hi*d 2-SZČS

- Dy. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Netveei Meškai Omtor 
8336 West Chicago Avė 

Chltete 21, Ilk
VAL.: 1-3:80, 6-8:30 p. p. pirmacL 

antrai, ketvirtai, pehktąi, j
Tik įtultm* ūreČiedlėnlsU.
111 p. iestedirtinti. '
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LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEVVARKE ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI { SSSR 

I UKRAINĄ,'LIETUVĄ. LAVIJĄ, ESTIJĄ ittOtUR
Siunčiame - maisto produktas, naujus ir dėvėti!* drabužius, , 

medžiagas, vaistus "ir' t.t? ■'
Siuntiniai išsiunčiami 48 valandų

Siuntėjui (teikiamas pašto pakvitavimas apiei Balnot 
Siuntiniai priatatįmi gavėjui 7-8 savaičių jHgyjbi 

Siuntėjas gauna asmeniškus gavėjo pakvir
Vtei sUMtMU jdiiNtetni e* ja® apinolt

Šių^i^aiuntiniūs giminaičiamąĮv

d{ ir prašo šį reikalą paremti 
vienkartine auka. IŠ savo pusės 
Skyriaus "Valdybą užtikriną, kad 
atveju, jei liks laidotuvių išlak 
das padengus likutis, Jo nepė- 
niaudoslm bėt kokiems kultūri
niams reikalams, n {nešim atshi- 
ran fondan, išimtinai naudoti
nam tik j sunkią nelaimę lietu
viui patekus.

Aukas prašėme įteikti p.p. Pa
siaustai ar Paužos parduotuvė

se arba bent kuriam Skyriaus 
Valdybos nariui.

Vajui pasibaigtls rinkliavos ir 
■ šlaidų. apynkaite bus paskelbta 
spąudėją.-,? ''
KVIĖ^UnflttHDkD0MKN4s

Lieto
I riaue ■ Irnsmet^nllėma^teinil* 

hė, piknikas {vyks/ftinėjo mėtt. 
........ .... ...

B-bteDelrtiitoaky

♦

Aną dieną sulaikė mus gatvė
je nedidelis pilietukas ir, šu vi
sais nustebimo ženklais veiduo
se, pareiškė:

— Draugas visgi nėra totali- 
taristail

— ? ? ■
— Spausdina žinutes apie san- 

tariečių suvažiavimą!
Kad išspausdinimas faktų apie 

lietuviškos organicacijos veiki
mą gali sukelti tokį nusistebėji
mą, charakterizuoja, ko mes šir
dies gilumoje laukiame vigni iš. I 
kitą; kad mus, jei jie publicistiš- i 
kai plaus, tai visai ignoruos. Vie- i 
ni kitiems — tarytum plėšikai. ( 
•• Bet* juk mes priklausome ne , 
vien visiškai nuo savęs, o ir nub i 
visos mūsų bendruomenės gero
vės- Jei joje kur nors paliks 
Bpragų. kaip nors-pro jas įsiver
žęs skersvėjis ir mos pasieks. 
Jei, sakysim, liberalai nefiloso
fuos, ateitininkai neturės sau 
verto lietuviško oponento Ir — 
kadangi minties dialektika rei
kalauja dialogo —- patys nu
skurs. Atvirkščiai, liberalinis są
jūdis netaps reikšmingu žmogui, 
kuris yra {pratęs J stiprias tė
viškas figūras, padarančias už j| 
visus sprendimus, ir tapęs tokių 
figūrų reikalingu. Liberalai to
kio žmogaus nepririš prie lietu
vybės: jam reikia neklystamu
mo vaivorykštės;

Sprendžiant iš paviršutinių 
žymių, atrodo, kad mūsų niekas 
neriša, Išskyrus -r turbūt, tra- 

■ ’dlcihę — tuščiažodžiavimo mei
lę iškilmingomis progomis. Ta
da kalbama apie lietuvybę ir ko
vą, kuri visiems bendra. Tačiau 

' kasdienybė, kuri reiškia dau- 
- glau, kalb žodžiai estradose, yra 

kitokia. Kada tautininkų spau- 
ėąjė buvo teigiamai įvertinta 
ką&nora, ką socialistai daro? Ir 
atvirkščiai: kada^socialistų spau
da, yra tautininkus minėjusi be 
jauinnų, kuriuos tikintieji rezer- 
vmją šėtonui ir krikščionys de- 
itokratai — lilėtayių .Frontui ? 
iht kur palieka tai, na mus ri-

S/ A * v
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i Kad yra, kai MiM Hfar, liudija 
ne šimtai- akibrokštų, kuriuos 
vieni kitiems duodame, bet tie 
negausūs tolerantiškumo lludy- 
ihai, kurių visgi atsiranda. Ko- 
MmtemM Ir liberalizmas neturi 
nigko bendro. Ir todėl vieni apie 
kitus ir tegali rašyti, kaip apie 
priešus idėjų kovoje. Bet ateiti
ninkų Ir santariečių žmonės gali 
įvertinti vieni kitų darbus ne 
v|en sąjūdžių polemikos švieso
je : jie turi ir bendrus kriterijus, 
kuriuos apibrėžia ne vien kova 
dėl Lietuvos laisvės, bet ir kai 
kas bendro pažiūrose į žmogų.
j- Lengva idėjų kovoje — juo la
bilu, jei ji kartu tampa ir poli
tinė — užmiršti tai, kas tarp 
oponentų palieka bendra. Bet jei 
tai užmirštama, falsifikuojama 
pati Idėjų kovos esmė: ji tampa 
nebe ieškančiųjų dialogas, o žūt
būtinė grumtis. Cūtbūtiškumo 
atmosfera uždaro oponentus į jų 
pačių kiautus, ir tarpusavio san
tykiui leidžia būti tik griaunan
čiu.

Dirvos red. pastaba. Rašinyje 
yra lyg ir pakaltinimas mums, 
kad esu, "kada tautininkų spau
doje buvo teigiamai {vertinta 
kM nors, ką socialistai daro?” 
Kadangi Dirva niekad nebijo ki
tų grupių gerus darbus paminė
ti, mes bŪBim dėkingi, jei rašinio 
autorius mums nurodys tokius 
JAV uociaNstų nesenai įvykdytus 
darbus, kurie buvo verti dėmesio, 
kuriuos jie kitiems pranešė ir 
jie nebuvo paminėti. Mes iš savo 
pusės mielai priminsim eilę tokių 
socialistų pasielgimų, kurie pa
rodys, kad autorius labai nelygiu 
mastu matuoja.

Skaitydami KARį būsite ge
rai infprmuoti apie pasaulinius 
karinius {vykius, rasite straips
nių iš .karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
{vairių laikų.

Metinė prenumerata $5.r0; ra
šykite: KARYS, 910 Willoughby 
Avė.. Brooklyn 81, N, Y.
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Ofisas atdaras kasdien nito 9 vai, ryto iki 6 vi 
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Skaityty dar daugiau

Su skaitymu lietuviškoje ben
druomenėje gerai ir7 blogai; Ge- 
rai — nes skaitymo noras yra 
pakankamai didelis, blogai — 
nes to noro nėra kuo tenkinti. 
Lietuviškų knygų išrašo ir pri
stato Tarptautinis Spaudos ir 
Knygos Klubas. Jų galima gauti 
Balstogėje, o taip pat ir Suvalkų 

ei Seinų Knygos Rūmuose. Ret- 
arčiais lietuviškos knygos pa

sirodo "Ruch” kioske ir Pagrin
diniame Sandėlyje __ Punske.
Knygynų vedėjai giria lietuvį 
skaitytojų. Jie ieško knygų, per
ka daug, nesuinteresuotai jas 
ima komisan ir platina tolimes
niuose ir nuošalesniuose kaimuo
se;. Per mėnesį parduoda iki 100- 
200 knygų. O kas tada, kai skai
tytojas neturi pasirinkimo. Lie
tuviškų knygų katalogų nebuvi
mas padaro neįmanomą planin
gos n j užsakymą. Knygos dažnai 
aklai partraukiamos. Dažnai vie
nas knygos ateina toks egzem
pliorių skaičius, jog jų galėtų 
nusipirkti kas antras Lenkijos 
lietuvis. Stinga knygų žemės 
ūkio klausimais, kurių pareika
lavimas ar nebus didžiausias; 
stinga klasikų; stinga jaunimo 
ir vaikų literatūros, stinga sce
nos mėgėjų rateliams repertua- 
rinių knygų.

Apie tuos trūkumus gerai žino 
vietos organai. Balstogės Vaiva
dijos liaudies tarybos kultūros 
skyrius kreipėsi su labai griežtu 
pageidavimu į Centralinės kny
gynų valdybos importo skyrių, 
kad išrašytų katalogus ir atitin
kamas knygas, bet atgąrsio j tai 
kol kas nesigirdi. Tuo tarpu še
šiolikos lietuvių apgyventų vie
tovių bibliotekų vedėjos, didin- 
damos savo knygų fondus, daro 
stebuklus.

Bibliotekų vedėjos skundžiasi 
taip pat netinkamu aprūpinimu 
knygomis, pridėdamos prie jau 
mums žinomų trūkumų dar vie
ną: trūksta knygų taip vadina
mam pirmojo laipsnio skaityto
jui, tai yra, knygų su stambiais 
lengvai įskaitomais rašmenimis 
ir lengvesnio turinio. Turime vil
ties, kad Balstogės Vaivadijos 
liaudies tarybos kultūros sky
riaus intervencija turės pasėkų 
ir netrukus bus galima suorga-

nizuoti antrąją lietuviškosios 
knygos parodą Seinuose.'Pirmo
ji, turėjusi didelio pasisekimo, 
vyko 1956 metų rugsėjo mėnesį.

Planui ir svajonės

Lenkijoje lietuviai turi šešias 
mokyklas, kuriose visi dalykai 
dėstomi lietuvių kalba: dvi gre
ta viena kitos Punske, ir po vei- 
ną Navininkuose, Vaitkinėj, Vi
dugiriuose ir Vaitponiuose. Pen
kiolikoje Seinų apskrities ir Su
valkijos mokyklose yra dėstoma 
lietuvių kalba. Tų mokyklų bib
liotekose yra lietuviškų knygų. 
Punsko, Žvikelių, žagariu ir 
šlinokelių vaikai trokšta pama
tyti savo tėvynę. Kaip gi galop 
toji Lietuva atrodo? Tuo tarpu 
jie tik susirašinėja su tėviškės 
mokyklomis. Marijampolės mo
kiniai atsiuntė 54 knygas Len
kijos lietuviams.

Punsko Kultūros namai palai
ko nuolatinį ryšį su Lietuvių Ra
šytojų Sąjunga Vilniuje. Jau ga
vo iš tenai 120 knygų, truputį 
gaidų ir šokių repertuaro. Puns
ke viešėjo žinomi literatai: kri
tikas ir literatūros teoretikas 
Korsakas ir rašytojas Tilvytis, 
čionykščiai lietuviai svajoja ir 
jiems būtų miela, kad dekados 
metu juos aplankytų svečiai iš 
tėvynės: labiausiai norėtų pas 
save pamatyti kurį nors meninį 
kolektyvą arba profesionalinį te
atrą.

Neseniai visa lietuvių ben
druomenė Lenkijoje pergyveno 
labai karštas dienas. Rimti vei
kėjai organizavo šimto delegatų 
suvažiavimą, norėdami atgaivin
ti Lietuvių visuomeninę-kultūri- 
nę draugiją ir išrinkti vyriau
siąją valdybą. Suvažiavimas vy
ko Suvalkuose, bet valdybos bu
veinė yra Punskas (šis sakinys 
siuntėjo pataisytas šitaip: "Su
važiavimas įvyko Punske. Puns
kas yra valdybos buveinė”, J. 
A). Suvažiavime buvo iškeltas 
ir gyvai diskutuotas lietuvių kal
ba laikraščio leidimo reikalas.

Pats didžiausias vietos lietu
vių troškimas yra buvęs savas 
licėjus (pilna vidurinė mokykla 
su filosofijos ir augštosios mate
matikos klasėmis, J. A.). Dabar 
tai jau įvyko: Punske jau atida-

Nuoširdus draugystės janiaua

Labai tirštai gyvenančių 16 
Balstogės vietovių lietuviui su
gyvenimas su lenkais ir gudąis 
bendrai imant’ yra geras. Sako
me "bendrai imant’!, nes ir Čia, 
kaip kiekvienoje skirtingakalbė- 
je bendruomenėje — su skirtin
gais papročiais ir tradicijomis, 
— neišvengiama didesnės ar ma
žesnes trinties. Iki VIII plenumo 
(kitaip sakant, iki Gomulkos iš
kilimo, J. A.) čia vyravo bendra 
tendencija neatsižvelgti į tos 
skaitlingos svetimkalbės ben
druomenės reikalus, nepastebėti 
jos kultūrinių, kalbinių, tradici
nių ir papročių skirtingumų, o 
taip pat buvo mažai paisoma ir 
į kultūros-švietimo metodus. Į 
Punsko kultūros namus ėjo iš 
Varšuvos tokie pat fondai, in
strukcijos, medžiagos ir reper
tuarai, kokiaiš būdavo aprūpi
namos viso krašto svetainės. Tuo 
būdu buvo čia pasodintas ben
druomenei svetimas etatinis va
dovas, kuris, turėdamas geriau
sius norus, vykdė už Varšuvos 
rašomojo stalo sėdinčio viršinin
ko nurodymus: dažnai erzino 
tautybes ir sėjo antagonizmą.

Laimei papūtė nauji vėjai. 
Lietuviai pasijuto pilnateisiai pi
liečiai. Visada buvę lojalūs vals
tybės atžvilgiu, dabar siekia dar 
tampriau užmegzti draugystės 
ryšius su lenkais. Lietuvių Kul
tūros namai lygia dalia tapo jų 
orbitoje begyvenančių lenkų kul
tūros namais. Bet šiandien tai 
plaukia ne iš viršaus siunčiamų 
instrukcijų, o iš nuoširdžių jaus
mų, iš karšto abiejų tautybių su
gyvenimo noro. Jau laikas, kad 
tuo sugyvenimu būtų patenkin
tos abi šalys. Jungia mus ben
droji abiejų tautų tėvynės mei
lė, bendros istorijos amžiai ir 
bendros kovos prieš priešų kės- 
•lus į mūsų kraštų laisvę. Kaip to 
akyvaizdoje yra neesminiai visi 
tie smulkūs dygleliai, kurie mum 
sunkina kasdienį sambūvį. Tik
rai esmėje nėra nieko; kas galė
tų kliudyti lietuvių-lenkų drau
gystei tolydžio augti ir žydėti 
kaskart vis skaistesnėmis spal
vomis.”

«
Manau, kad nėra reikalo prie 

šio straipsnio dėti kokių pasta
bų: jas kiekvienas lietuvis skai
tytojas pats pasidarys, atmin
damas, kad tai yra lenkės laik- 
raštininkės reportažas apie lie
tuvius.

mai padėčiai i mokymo pro
gramai SįmetVarihfvoje išeis 
elementorius ir-fĄMtymai II 
■■......... ąi > . '

Minėtųjų IcidipiųĄpriBšymą no
rėčiau baigti f šiuo‘ sįįymėjimu. 
Vieno iš tų; leidinių į^aą devintą 
puslapį užima ta miesto 
dalies nutraukė -^iOidas iš Ge
dimino pilies 
bos rūmų link, ąų 
pu ir šv. Jono baž 
Prie nuotraukas pa 
"Lietuvos sostinė,vjįfg senasis 
Vilnius...-

as iš Ge
lių Valdy- 

os kam- 
bokštų. 

skelbia:

skyriui, parengti mokytojoJ, 
Štoaf ieįiūno. <Tąda jau nustosi- 
ipę. vąŲcus^nįokyti i| įaįkraščįų 
ir senų kalendorių. Tačiau ma
žas; knygų tiražas visada .bran
giai atsieina ir be valstybės iždo 
paramos ir tų vadovėlių nebūtu
me išleidę.

Būtų labai gerai jei turėtume 
bent dvi gerai veikiančias spaus
dinamas mašinėles ir būgninį 
rotatorių, kuriais piūsų moks
leivijai galėtume paruošti ir 
multiplikuoti mokslinę medžia
gą

Kun. Rukšta galutinai apsau
gojo nuo visiško sunaikinimo 
Dariaus-Girėno paminklą, bet jis 
būtinai reikia remontuoti.

Kun. J. Zasas paręngė spaudai 
lietuvišką maldaknygę Pasigai
lėk Mūsų ir katekizmą, bet jiems 
išleisti reikia pinigų nes lenkiš
koji dvasiškija kreivai į tokius 
dalykus žiūri.

Liet. Kultūros dekados proga 
lenkiškoji spauda pasigedo Braz
džionio, Miškinio, Inčiūros, Vai
čiulaičio ir panašių literatų kū
rybos, bet ką mes galime len
kams parodyti, jei patys nė vie
no egzemplioriaus jų kūrybos 
neturime.

Stalino laikais iš Suvalkijos 
pasienio į Lenkijos vakarus bu
vo deportuota apie 50 lietuviškų 
šeimų, kurias vyriausybė jau 
pilnumoje grąžino į buvusias jų

GAUKITE LENGVESNI, SKANESNI SKONĮ...
GAUKITE tf^NIMVERDAMĄSTROH’S ALŲ... DĖŽUTĖSE!
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Jums patiks

DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

PIRMOJI NAKTELE
Iš rašytojo Balio Sruogos naujausios Lietuvoj išėjusios knygos — Dievų miškas.

žingas su balsu, kuriuo pasižymi slibinas vo
kiškoj operoj Zigfridą begiedant. Antras — 
perpus mažesnis, toks kultuvių giminės nak
tinis padaras, kalbąs su stipriu lenkišku ak
centu.

Rūsti smakiška komanda atvarė mus iki 
vieno tokio juokingo trobespalaikio, kuris 
pasirodė besąs gyvenama patalpai Juodieji 
nakties vyrai sustojo prie durų. Vienas vie
noje pusėje, kitas — kitoje.

Zigfridiškas gerkliūgas bliauna pasigar
džiuodamas :

— čiužinius nešti iš vieno barako į kitą I 
Mudu su Jurgučiu stovėjome pirmoje ei-

Nežinomoj paskyrimo vietoje atsidūrė
me pačiame vidunaktį.

Išritino iš sunkvežimio. Sustatė eilėse, 
po penkis vyrus, prie didelio raudono mūro, 
apaugusio medžiais. <

Hm ... jei čia teks gyventi, bent po lovą 
mums duos... Kambariai, tur būt, jau pa
ruošti, — negi dabar jie ruoš mum kamba
rius ... Vokiečiai visuomet mokėjo organi
zuoti ... Apie mūsų atvykimą ir čia, tur.būt, 
jau pranešta, kaip buvo pranešta ir į Tilžę ...

Mūsų svajonių gražiąsias perspektyvas i 
staiga nutraukė, galas žino iš kur netikėtai 
išlindęs, vienas SS vyrukas, ištįsęs toks, krei- ________ ______ _ —____r____ ____

^Rvas, su atlapa nosimi, po kuria kažką pamar- Įėję — pirmieji ir gavome žengti pro paslap- 
maliavęs, ėmė savo kumštį vedžioti palei mū- tingąsias duris, dviejų tamsių vyrų saugo- 
sų nosis. mas.

__ Tfu, — spiaudėsi, gavęs kumščiu į — Greičiau tu, alte Kamele, — atseit, 
žandą, viena;i mūsiškių, — kas čia dabar per senas kupranugari ! — dvi lazdos pliumpte- 
papročiai tokie?! Įėjo per Jurgučio nugarą.

- Priešaky matyti aukšti platūs vartai, —Greičiau tu, maitos vaike, — gavau ir 
apraizgalioti spygliudta vjela. Ant vartų pa- aš pavadinimą ir dvi lazdas per Sprandą, 
kabinta kažkokia būda. Ties ja raudona lem- Mudu su Jurgučiu išimties nesudarėm, 
pa, priešakin iškišta. Iš budos snarpso iški- — visi gavo tą pat. 
šęš snapą kulkosvaidis, ar kokia kita špėt- 
nybė, į jį panaši... Už būdos, už vartų — 
ilgas siauras kiemas, pakraščiais apstatytas

^-juokingais trobesiukais tokiais. Ęūdos — ne' išskiriant tuos, kurie buvo apsukresni ir pra- 
^Rbūdos, tvartai A— ne tvartai, naktį nesupai- šoko kaip stirnoB pro šalį.

sysi, kas tai per dvėseliena. Hm... Vis dėlto keistoki šitos šalies pa- kol visiškai nutilo.
Iš kiemo gilumos Btaiga išhėęė 'du juodu pročiaii'Man jau geriau patiktų senasai Azi- 

vyru. Storimis lazdomią mostaguodami, te- jos gyventojų pasisveikinimo būdas, kai su
kini atbėgo int mus. Vienas aukštas ir. dir- sltikę vyrai nosimis pasitrina..^

— Alte Kamele, — pliumpt su lazda. 
—. Maitos vaike, — pliumpt su lazda. 
Visų lygios teisės, visi vienodai gavo,

Pliumpt, pliumpt, pliumpt, — kiek kar
tų pro tuos vyrus ėjom, tiek kartų lazdos 
pliumpsėjo. Iš trečio karto mes jau išmoko
me vietoje sprando čiužinį pakišti. Deja, iš
radimas buvo pavėluotas: čiužiniai jau b'uvo 
sunešti.

Vėl gargaliuojanti operiška komanda:
— Eiti į vidų, į baraką su čiužiniais; lie

tuviam gulti prie tos sienos, lenkam — prie 
tos, gudam — per vidurį.

Lazduotieji vyrai, tarytum senatoriai 
kokie, — vėl prie durų.

Kiekvienam norisi greičiau pro juos pra
smukti ir barake už kitų nugaros pasislėpti. 
O kai du šimtai žmonių labai nori juo grei
čiau pro mažas dureles prašokti — paprastai 
durys nukenčia. Šį kartą nukentėjo lazdos: 
palūžo, vargšelės.

— Į bepročių namus pataikėme, ar kuris 
velnias 1

Sugriuvome, sugludome kaip kam pavy
ko, įsakytosios tvarkos nesilaikydami. Na, 
na? — vis dėlto pažiūrėsime!

Vyras, kultuvių giminės, viduje pasiskel
bė; jis šiąnakt būsiąs mūsų viršininkas ir 
tam, kas jo nepaklausysiąs, būsią — oho!

— Va, šis bosas būsiąs vienam reikalui, 
šis — kitam. Kas išdrįsiąs žiūrėti pro šoninį 
langą, arba braškintis pro jį —1 būBiąs, sus- 
kiaus išpera, vietoje nukeptas kaip žąsinas.

Nustatęs tokią tvarką, tasai kultuvė ėpiė 
aplink bosus trepsėti, šniukštė jis tenai, 
šniukštė, keikėsi, keikėsi, vis lėčiau ir lėčiau,

— Ar tik nebus užmigęs, šėtonas? — dū
savome patylomis.

Kur tau f Staiga itin sultingai nusikeikė

ir vėl ėmė trepsėti.
— Ei, jūs, šiokie ir tokie, keturkojų ir 

dvikojų maitų vaikai, driskiai ir suskiai, ir 
dar kitoki, — kreipėsi jišsi į mus, — kas 
turite aukso? Kas turite laikrodžius? KaB 
turite pinigų? Iš jūsų visa tai bus atimta. 
Protingiausia būsią visa tai jam atiduoti. 
Lašinius taip pat jis priimąs. Duonos esą 
jam nereikia, — duoną esą patys savo tarpe 
pasidalykite. Na, kas turi aukso ? Kas — lai
krodžius?

Balsas — tyruose šaukiąs. Du šimtu 
žmonių guli it muselės nukreipusios. Niekas 
ne tik nieko neduoda, net neatsiliepia.

— Ei, jūs, visų kalių vaikai, ar duosite 
laikrodžius ?

Pasipiktinęs tokiu mūsų nemandagumu, 
ėmė jisai žingsniuoti per mus. Keistas tojo 
vyruko pasivaikščiojimo būdas: deda koją 
kur pasitaikė: kam ant pilvo, kam — ant 
krūtinės, kam — ant galvos. Ir lazda dar 
bakstelėja, — reikia gi pasiremti: būdoje 
šviesos nėra, žmogus dar nugriūti gali.

— Kur su batais, judošiau, lipi ant gal
vos? — kažkas sukliko patamsy.

— Atiduok, padraika, laikrodį!
Kažkoks įtartinas bruzdėjimas. Dviejų 

vyrų pagreitintas alsavimas. Įsiutęs šnirpš
timas pro dantis.

— Ką jis tenai vėl prasimanė?
Staiga — kažkoks duslus smūgis, kaž

kas sunkus ir minkštas atsitrenkė į bosą su 
gerais reikalais ir žlegtelėjo žemėn.

— Kuris šunsnukis kultuvei batu į pilvą 
smogė? Kas čia spardosi kaip pasiutęs kup- 
tonugaris? Kas tasai driskius?

Re, nėra tokių. Niekas neprisipažįsta,

gyvenvietes.
Vienok ūkiai jų sugriauti ar

ba apnaikinti ir skirtų pašalpų 
jiems atsikurti nepakanka. Vals-. 
tybės iždas taip pat neiŠsfgali, 
nes ne vien lietuviai buvo tre
miami. Reiktų tiems žmonėms 
padėti statybinėmis medžiago
mis, inventorium, sėklomis.

Amerikos lenkai turi suorga
nizavę savišalpos fondą, kuris 
Lenkijai duoda daug naudos.

Atrodo, kad geriems norams 
esant ir lietuviai galėtų tai pa
daryti.

Lenkijos vyriausybė tam rei
kalui tikriausiai nebus priešin
ga. Aukas galima siųsti ”Litews- 
kie Towarzystwo Spoleczno Kūl- 
turalne Zarzad Glowny w Puns
ku, Powiat Sejny Wojewodztwo 
Bialastok”. Siunčiama per ”Pols- 
ka Kasa Opieki”, kuri veikia 
kiekvienoj valstybėje. Kitos rū
šies siuntinius galima siųsti be
tarpiškai paštu.

Tenebūna šalpa organizuoja
ma per mūsų apylinkės klebo
nus lenkų šovinistus ir lietuvy
bės alintojus. ,

Tokios pašalpos mes nenorė
tume gauti, būtų tai meškos pa- 
sitarnavimas.

Lietuvių kunigų čia neturime, 
o kun. šumįnsko parapijoje, 
Smalninkuose, gyvena vos 7 lie
tuviai. Kiti lietuviai kunigai gy
vena dar tolimesnėse apylinkėse.

Tokia mūsų padėtis ir taip 
perstatome savo reikalus.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1773
Rezidencija: PENINSULA 252

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
Westem Avė., Chicago, III.

kad būtų tokį majestotišką pilvą taip negar
bingai išniekinęs. Tyli visi.

— Paskutinį kartą, šunų išjodos, klau
siu : kas pilvan spyrė ?

Ieškok kvailių kur kitur, — surasi tu 
patamsy! Niekas nematė, čia nėra tokių. 
Sparduoklių ir kvailių.

— Aaaaaaa, — šitaip?! Aš jum parody
siu!... — Ką jisai ketino padaryti, nieku 
būdu negalima parašyti.

— O, Jėzau Marija! Viešpatie! — pasi
girdo patamsy klykiantys balsai.

Įsiutęs kultuvė, nebedrįsdamas žings
niuoti per sugulusius, ėmė lazda tvatyti ar
čiau boso gulinčius, — tuos, kuriuos pasiekia.

— Iš paties pragaro jų čia tokių ir atsi
rado! — dūsavo mano kaimynas, lenkas nuo 
Balstogės, suspėjęs gauti su lazda per galvą 
ir dabar ją drauge su manimi kišdamas po 
čiužiniu.

Tulžį per lazdą suliejęs į kitų šonus ir 
sprandus, kultuvė aprimo. Žmogus — ne ma
šina gi: pavargsta.

Sunkiai dūsavo jisai, visas pasipiktinęs. 
Ilgai dar jis vienas pats su savimi kalbėjo ir 
čiužėjo palei bosus tokiem ir tokiem reika
lam, kol pradėjo garsiai kriokti.

Jo kriokimas buvo malonesnis už lakš
tingalos suokimą.

— Gal gi tas nepakartas pakaruoklis 
nebepabus iki ryto! Kad dangus jam sal
džiausio miego nepašykštėtų! Kad jį bent 
sapne koks budelis pasmaugtų! •

Rytas buvo nebetoli; bet gi. ..
Išrado mokslininkai paraką :.. Bet ko

dėl jie neišranda tokio instrumento, kuriuo 
būtų galima naktelė stumtelėti, kad ji grei
čiau nežinion nuriedėtų?!
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Jūrų skautams šie 1957 metai ' 
yra sukaktuviniai. Prieš 35 me- i 
tus Lietuvoje buvo įkurti pir- 1 
mieji jūrų skautai. Iš nedidelio 
būrelio jūros entuziaztų išaugo ' 
gražus skaičius jūros skautų, j 
vienu iš pagrindinių tikslų pasi- ' 
skyrusių Lietuvos kaip jūrų vai- ; 
stybės atstatymą. :

Jūrų skautų skyrius šiai su- ] 
kakčiai atžymėti Bušaukė Jubi- i 
liejinę Jūrų Skautijos stovyklą ' 
prie Custer, Mich. lietuviams i 
skautams padovanotoje 80 akrų ' 
stovyklavietėje.

Pirmieji Jubiliejinės stovyklos : 
pionieriai iš Chicagos išvyko jau 
rugpiūčio 9 dieną, o Chicagos jū
ros skaučių "Vaivos" laivas, 
"Baltijos Jūros” tuntas ir De- 
troita.-’.’šarūno” laivas pasiekė 
stovyklą rugpiūčio 10 dieną.

Stovykloje tuojau užvirė dar
bas. Sesių rajone papuoštas gra
žus stalas, prie palapinių daugy
bė papuošimų, koplytėlės; skau
tai savo pagrindinėje stovykloje 
įrengė laivo denio pavidalo vė
liavų aikštę, prie ežero pastatė 
tiltą ir prieplauką (nes stovyk
loje buvo net septyni būriniai 
laivai ir visa eilė irklinių), įva
žiavimo vartus. Rajonai buvo iš
valyti, iškirstos žolės ir krūmai.

Laiko buvo rasta ir jūrų skau
tų programų praktiškam įgyven
dinimui — buriavimui, plauki
mui. Vakarais visi stovyklauto
jai rinkosi prie jaukaus laužo, 
kurio šviesoje juos aplankydavo 
burtininkai, keliautojai, riteriai, 
linksmi piliečiai, senos moterė
lės, jūrininkai, velniai ir kito
kios būtybės. Dainos’ sekė dainą 
ir "Ateina Naktis" visus subur
davo į vieną nenutrūkstamą 
grandinę. Išsiskirčius jaunie
siems, būdžiai (vyresnieji jūrų 
skautai) stodavo aplink gęstantį 
laužą atnaujinti savo pasiryžimą 
dirbti jauniesiems jūrų skau
tams. ..... .  J

Jūrų skautai yra laimingesni 
už daugelį kitų, nes turi dau
giau vadovų, kurie skiria jiems 
visą savo laiką bei atostogas 
Taip ir šioje stovykloje susirin
ko gausokas skaičius patyrusių 
jūrų skautų vadovų.

Pirmąją savaitę stovyklos "ka
pitonu” buvo jūrų skautininkas 
Vladas Petukauskas iš Clevelan
do, antrąją — j. s. Leonas 
Knopfmileris iš Chicagos ir tre
čiąją vadovauja j. s. Bronius 
Stundžia iš Toronto.

Viršininko pavaduotojo parei
goms atvyko net iš Hartfordo, 
I-jo Brolijos rajono jūrų sky
riaus vedėjas j. s. Ignas Petniū- 
nas. Didžioji atsakomybė už sto
vyklos tvarką krito stovyklos 
komendantui j. ps. Edmundui 
Vengianskui, kuris Chicagoje 
vadovauja vieninteliam visame 
pasaulyje esančiam lietuvių jūrų 
skautų tuntui. Stovyklos admi
nistraciją, adjutanto pareigas 
eidami, tvarkė j. ps. Raimundas 
Mieželis ir vyr. valt. Liudas Slė
nys.

Kiekvieną rytą stovykloje pa
maldas laikė judrusis kapelionas 
kuri. Jonas Raibužis, S. J.

Švietimo reikalais rūpinosi j. 
v. s. Algirdas Aglinskas, o prie 
stovyklos daktaro j. s. dr. Kęstu
čio Aglinsko "ambulatorijos" pa
lapinės visada stovėjo eilėje jū- 
į u skautukai norėdami neatsilik
ti nuo draugų ir būti daktaro pa
tikrintais. Daktarui Aglinskui 
talkininkavo sanitarai D. Kar
velytė ir A- Alekna. Stovykloje 
nei uvo jokių rimtų sūsirgimų ar 
susižeidimų.

Virtuvėje vikriai šeimininka
vo pasišventusi p. Šleinienė, o 
visą maistą pristatydavo būdys 
Antanas Butkevičius, kuris net 
ir savo sunkvežimį stovyklai pa
skyrė. Maistas buvo labai geras, 
o. juk jūrų skautai iš vandens 
iššokę (ikrai daug valgo. Nevie
nam ir ęliržai per trumpi pasida-

■ rė... J- ....
- • Sporto vadovu ir šaudymo in

struktoriumi buvo paskirtas vie
nas pirmųjų jūrų skautų Lietu-

Amerikos, brangioji trispalvė, 
balta su mėlynų kryžiumi Jūrų 
skautijos, vyriausios skkunniri- 
kės ir svečių, vtajpalai,

Žodžiu sveikina didėlis skautų 
bičiulis Lietuvių $kautatns B Ki
ti Draugijos pirmininkas dr. Ste
ponas Biežis, Pirtnijos Plrmihin* 
ko dr. V. Čepo linkėjimus pėr- 
duoda j. s. I. Petniūnaa, SVV O. 
Zailakienė, p. A KazaiMfciskas 
rėmėjų vardu, ir j. a,. P. Laba
nauskas atvykęs ii Washing« 
tono ir užrekordavęs iškilmes 
Amerikos Baltai. Raitu sveiki* 
nimai gauti iš Lietuvos konsulo 
dr. P. Daužvardžio, js. P. Jurgė- 
los, Brolijos Užsienio , Skyriaus 
vedėjo ps. A. Banevičiaus ir 
daugelio kitų. j

Į jūrų paskautininkus perve
dami paskautininkų laipsnius tu
rėję Ė, Vengianskas, R. Mieželis 
ir E. Šimaitis. Pasveikinami bu- 
džio įžodį išvakarėse davę b ]0* 
rų būdžiai kandidatai.

Pagaliau visiems stovyklauto
jams bei garbės svečiams užse
gami jubiliejiniai jūrų skautijos 
ženklai — medaliai. Tai gražūs 
ženklai, pagaminti .Vokietijoje, 
kuriųoB gaus visi šiais metais 
jūrų skautų eilėse esą nariai.

Botsmano švilpuko pagerbia
mi nuo ’.’denio” nueinantieji va
dai ir įspūdingosios iškilmes bai- 
bėai.

po pietų tuojau buvo praves
toj buriavimo varžybos — rega
ta "pingvinų” klasės burlaiviais 
jūrų skautėms ir jauniesiems 
bėbrams, kurie visą savaitę uo
liai buriuodami ruošėsi šiam 
svarbiam momentui.

Starto liniją iš karto kirto 
trys pastatai ir įtempę bures pa
tyrusiai buriavo apie regatinį 
trikampį. Jūrų skaučių regatą 
laimėjo įgula D. Urbonaitė ir B.- 
Cicėnaitė, o jaunių grupėje — 
A. Aglinskas ir Šimkus.

Irkliavimo su "plekšnėmis” 
lenktynėse laimėtojais tapo jūrų 
skautų grupėje Snarskis ir Bal- 
tramonaitis, jūrų skaučių — V. 
Vilipaitė ir A. Bagdonaitė ir jau
nesniųjų jūrų skautų — L. Mi- 
lavickas ir R. Mačiulis.

Visų grupių laimėtojai buvo 
apdovanoti puikiomis pereina
momis taurėmis atsiųstomis iš 
Vokietijos. JAs paskyrė jūrų 
skautininkai.

Jūrų skautijos istorijoje ši 
dieno I gpatkiga, nes pirmą 
burtų išeivijos, o gal ir Lietuvos 
JBrųiltailtų gyvenime, buvo pra
vestai regatas jūrų skautėms ir 
jauniesiems jūrų skautams.

TYys savaitės netruko prabėg
ti, bet jūrų skautijos gyvenime 
stovykla paliko neišdildomus pėd-

voje j. s. Bronius Mlchelevlčius j 
iš tolimojo Washingtono atvy- ' 
kęs. 1

Chicagos rajonui iš eilės vado
vavo būdžiai V. Motušis ir J. Pa- : 
partis bei j. ps. Eugenijus Šimai
tis. Detroito "Šarūno" laivo ra- ' 
jonui vyr. valt. Eugenijus Pet- 
rulionis ir vėliau laivo vadas A. 
Baublys. Clevelando .vienetui va- ! 
dovavo būdys A. Andrašiūnas, o 
virš 2000 mylių kelionę padariu
siems Los Angeles jūrų skau
tams — pB. Stepas Makarevičius.

Jūrų skautės tvarkėsi sava
rankiškai vadovaujamos dr. J. 
Aglinskienės, Dalios Lukošiū- 
naitės, Elmiros Miglinaitės ir 
Vilijos Vilipaitės.

Jubiliejinės stovyklos proga 
buvo sušauktas jūrų skautų va
dų suvažiavimas, kuris per tris 
posėdžių dienas išsprendė visą 
eilę svarbių problemų ir padarė 
eilę nutarimų. Suvažiavimui pir
mininkavo j. v. s. Algirdas Ag
linskas, sekretoriavo j. ps. Rai
mundas Mieželis.

Atvykus pb. S. Makarevičiui 
pradėtas leisti stovyklos laikraš
tis "švyturio Šviesoje”. Redak
cijos kolektyvan įėjo be jo dar 
V. Vilipaitė ir V. Motušis. Laik
raštis gražiai nušvietė stovyklos 
darbus ir nuotaikas.

Rugpiūčio 18 dieną įvyko iš
kilmingas Jubiliejinės Jūrų 
Skautijos stovyklos atidarymas 
dalyvaujant visai eilei svečių ir 
skautų tėvams. Vėliavos pakėli
mo iškilmėB praėjo labai spalvin
gai. Ant "laivo denio” (vėliavų 
aikštėn) užeiti leidimą paprašę 
iš būdinčio "laivo karininko" ri
kiuojasi visi vienetai. Jūrų skau
čių grakščios gretos, Detroito, 
Los Angeles, Clevelando ir Chi
cagos vyrija, barzdoti būdžiai ir 
jaunieji bebriukai. Puikios jūrų 
skautų baltos ir mėlynos unifor
mos ryškiai skiriasi nuo žaliosios 
gamtos. Viso gretose stovi netoli 
150 jūrų skaučių-skautų. Didžiu
lis skaičius Lietuvos jūrai pasi
žadėjusių jaunuolių.

Komanda "ramiai” ir botsma
no šviluko pagerbti ant ‘'denio" 
žengia vadai. Raportas Mtaerįjos 
Vyriausiai Skautfriinkel Onai La>| 
ilskienei ir į jos pasveikinimų 
"Gero Vėjo”! atskamba tvirtas 
atsakymas "Vėjo, vėjo!”

Skamba Amerikos ir Lietuvos 
himnai ir botsmano švilpuko ly
dimos kyla penkios vėliavos ir_______r________________ r__
jūriniai vimpilai: žvaigždėtoji sakus, ši svarbi lietuvių skauti-

Neseniai Clevelande įvylcuslo- 
Sė tataRiečią )engVo«ibŠ>atiMi- 
koe pirtnenybėee, kaip vienas 'iš 
pRjėgtausių mūsų šiųometinhj 
lengvptfetų pasirodė clevelandie- 

- ‘ Nainys. Kaip Žinia, 
s pabaltiečių pirmehy-M. . . . . . . . . . .

bės»? ’tafeiėjo ?! vietą vyrųlOO 
talMtafiine, pasekme 1X2 Sėk^ 
kųil;',yrų palįėrtota geriausia 
tremties pasekjnė vyrų klasėje 
iriųu ja— jtanių klasėje! 
pogi neblogai jįs pasirodė ir 200 
■u bėgime, su pasekme 23.3 sek.

Septyniolikmetis C. Nainys 
CHvelando LSK žaibo narys 

ir lanko St. Joseph High School. 
savo mokykloje jis yra vienas iš 

ausiu sportininkų ir prikiaū- 
iflM^klos lengvosios atletikos 
■*“” (amerikietiško) ko- 

" » t 7 7<":r , ■<

Lengvojoje atletikoje šį pava
sarį č. .Nainys pastatė du savo 
mokyklos rekordus: 100 yd. bė- 
gime — 10.1 sek. ir 220 yd. — 
2£8 sek., kas yra geriausios 
tremties pasekmės. Taipogi pa
žymėtinas jo 440 yd. bėgimo lai
kas M*S sek., kas yra geriausia 
tremties pasekmė jaunių klasė
je. *

Nežiūrint, kad jis yra inten
syviai įjungtas j savo mokyklos 
reprezentacinius vienetus, entu- 
ziastingai dalyvauja ir LSK žai
bo eilėse, pasirodydamas kaip 
vienas iš uoliausių klubo narių.

jos dalis sustiprėjo, susicemen- 
tavo ir pasiruošė dąr didesniems 
darbams Dievu, Jūros ir Tėvy
nės gerovei. ' , ,t 
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SIUSDAMAS 
DOVANŲ SIUNTINIUS

' { VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS

Nemokėk daugiau kaip $8.50 už patarnavimą.
. Nemokėk daugiau kaip $1.00 už dezinfekciją. 

^Nemokėk daugiau kaip 5%, siunčiamos daiktų kainos ir 
persiita^niAtišlaidų garantavimui (šį daluką saugok labai atsar
giai). . '• .

Neturėk reikalų su bet kokia firma, kuri neautorizuota ir 
neturi leidimo. Siųsk siuntinius tik per autorizuotas firmas, o ne 
per

CLEVELANDE 
DIRBTA 62 

AUTOMOBILIAI

. Kalbos geresniųjų automobi
lių po I pasaulinio kąro buvo iki 
|3,0Č0 (Peerless, Stutz ir kitų),^ 
Dabartinių laikų doleriais hūtų^ 
apie 15,000. ■
■ Kai kurios firmos išsilaikė vos 
metus, kitos po'du’tris metus; 
kitos penkis; keletrfe iki 10 me
tų. Lr viena, Peerless automobi
lių firma, išgyvavo nuo 1900 iki 
1932 metų, kol ją nukonkuravo 
Detroitas, pradėjęs jnasinę ga
mybą.

Senesnieji Clevelando gyveni
mo sekėjai už automobilių pra
monės pasmaugimą kaitina siau- 
rareglų miesto politikierių kli
kas. Vietoje pagelbėję naujuįfc 
pramonei augti, ją smaugė apdė“ 
darni didesniais ir didesniais mo
kesčiais, Nors daugelis firmų iš
kart neturėjo stiprių kapitalų ir 
jų ateitis nebuvo tikra, tačiau 
kelios Stipresnės bendrovės buvo 
tų neišmanėlių miesto vadų nu
slopintos.

Detroite, kaip ir dar vienur 
kitur, tada irgi ėjo bandymai au
tomobilius gaminti. Fordas, pa v., 
pradėjo savo modelius gaminti 
paprastoje kalvėje, su labai ma
žai pinigų, tada vlsišikai nenu
jausdamas savo garsios ateities. 
Pats Henry Ford sulaukė savo 
firmos išaugimo į šimtus milio- 
nų dolerių vertės.

Dabar tarp Detroito ir Cleve
lando vėl pasikartoja varžyti
nės: Michigan politikieriai didi
na savo pramonei mokesčius, 
taip kad daugelis tenaitinių au
tomobilių firmų stato dideliau- 
sias savo dirbtuves Clevelando 
apylinkėse,paskiroms automobi
liams dalims gaminti. O kitos jau 
keli metai kaip gamina. Jos į>a- 
juto, kad Ohio mokesčiai ma
žesni.

Bet naujenybė tokia: Cleve
lande vėl* gaminamas automobi
lis Argonaut vardu. Ir šį rudenį, 
sako, pasirodys rinkoje. Būsiąs 
labai tobulas, geras, bet ir bran-

Clevelando spauda laika nuo 
laiko, lyg malonų sapną prisime
na, tai anuos ankstyvuosius au
tomobilių atsiradimo laikus, ka
da čia, ypatingu supuolimu1 ta
vo pradėta automibilius gaminti 
ne juokais.* Tarp 1900 ir 1932 
metų net 62 firmos čia dirbo at
skirais pavadinimais automobi- 
’iuš.'

Kaip nuostabiai, lyg grybai po 
lietaus, čia steigėsi automobilių 
firmos, taip dėl savotiškų prie- 
žasčių jos visos išnyko. Pagaliau, 
automobilių pramonė susigrupa
vo Detroite. Yra dirbtuvės ir ki
tuose miestuose, bet čia. neišliko 
nė viena. Nė jokia vietos firma 
neišsikclė j Detroitą, jei bent pa
skiri asmenys, inžinieriai ir čia 
buvęs kapitalas įsijungė į tenai- 
tinę automobilių gamybą. Jokio 
Clevelande gaminto automobilio 
nė vardas nėra išsilikęs tarp da
bar gaminamųjų.

Pradžioje automobilį pagamin
ti matomai buvo lengva, ką liu
dija to laikotarpio tokia gausybė9-9 vai. Šeštad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vai. ?ljau,K,n Rausyre

Ulim«nililllUiMmi>HINimHHinittttllHIIRHIHIIIirWlintmitt|H1lHmHlfmmtl UU dirbtuvių. Matomai kiekvie-

tappipinkus.
Nemokėk jokių paslėptų mokesčių, arbatpinigių ir kt.
Veik saugiai. Saugok laiką ir pinigus.
Siųsk savo dovanų siuntinius TIESIOGINIAI per bet kuria? 

šias įstaigas:
PARCEL DEPARTMENT

GLOBĖ TRAV.EL SERVICE
NEW YOŪK 23, N. Y.
1991 Broadway. Tel. LYceum 5-0900. 
Kasdien ir šeštadieniais 9-5, (sekma
dieniais uždaryta).

CLEVELAND, OHIO
1165 East 71 8t Tel. UTag 1-0807.
Kasdien 10-7, šeštadieniais 10-5 vai.

SOUTH BOSTON, MASS.
Room 10 Kilis Bldg., 409 E. Broadvay 
Telef. ANdrew 8-8764. Kasdien 9-5,

PHII.ADELPHIA 6, PA.
716 Walnut SL, Tel. Uhnbard 8-3455. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

CHICAGO 32, ILL.
4102 Arcier Avė. Telef. FRontier 
6-6399. itajalien 9-7, šeštad. 9^5 vai.

nrrRorr W, michigan
6446 Michigan Avė. Tel. TAshmora 
5-7560. Pinui, antrad., trečiad., 
ketvirtad. 9-6, penktad. ir šeštad.
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Jei kilty "mažasis karas”. ..

VERTA VISŲ DĖMESIO
Atominio karo baimė

I

Kaip ilgai bu» toleruojami tokie valdžios kaitimo 
metodai ir sovietinė džiunglių teūktf W ■

Dirvos skaitytojai vieni iš pir
mųjų susipažino su drąsaus ju
goslavo Milovan Djilas svarsty
mais apie komunizmo prigimtį. 
Toji knyga apie naująją komu
nistinę, biurokratinę išnaudotų
jų klasę pasirodė pačiu laiku. Ne 
dėlto, kad komunizmas būtų pro
blema, kuria šiais laikais pride
rėtų ypatingai susidomėti. Dau
giau dėl to.'kad kaip teigia sovie
tinių reikalų žinovai, komuniz
mas pergyvena gilią krizę.

Job šaknys, anot NY Times 
politinio apžvalgininko Harrison 
E. Salisbury, neseniai atsidūru
sio Jugoslavijos sostinėje Bel
grade, glūdi pačioje komunistų 
valdymo sistemoje. Tiksliau sa
kant, sovietinis valdymas neturi 
jokios sistemos, nes jam turi pa
klusti žmonės, kai tariamas tei
singumas neboja jokių įstatymų, 
kraštuose, kur žmonės, apsišar
vavę šūviui parengtais revolve
riais, nustato kas yra vyriausias- 
šalies valdovas.

stangas tikrąją sava galią su
telkti pačioje partijoje. Viri pe- 
grindiniai sprendimai dafyti ir 
tebedaromi ne komisarų mi- 
nisterių taryboje, bet politbiure 
(dabar prezidiume) ar teatrinia
me partijos komitete.

Kaip dar ilgai, Dieve, kaip ilgai?
Amerikiečių ir europiečių nuo

monės dažnai skiriasi, štai, jau 
minėtas Salisbury, savo metu 
ilgokai buvęs korespondentu 
Maskvoje ir dabar susitinkąs su 
europiečiais intelektualais, susi
duria su nuomonėmis, kurios 
amerikiečiams -dar svetimos.

Protaujantis žmogus šių dienų 
Europoje nebeklausia, ar stali
ninis komuflizmas gali išlikti ir 
kiek laiko iš viso jis gali laikytis. 
Tam europiečiui to komunizmo 
likimas jau yra užantspauduo
tas — aiškus — jis turės žlugti-

Ten dabar statomas jau ki
toks klausimas, būtent, kokia 
valdžios sistema užims Stalino 
primesto komunistinio valdymo 
vietą? Net ir jaunimas Rytų Eu
ropos kraštuose, ir pačioje Ru
sijoje, šiandien svarsto, kaip il
gai gali laikytis komunistinė 
valdymo sistema.

Rašytojai ir poetai savo kū
rinių temas vis dažniau suveda 
į klausimą: "Kaip ilgai, o Dieve, 
kaip dar ilgai?’’.

įjte

Staliną*
riauąybėą fdrau.mi-yeMyy. 
teorijomis, pemrM 
jo paties vanio, bst

efektyvias priemonės prieš even
tualų atominį puolimą- n - X: 

■T*člau kas (vyks, jei tos prie
monės, greičiausiai, bus labai 
brangios, tad neatitiks dabarti
nėms taupymo, karpymo, glau
dinimo, lėtinimo nuotaikoms?

Viskas supainiota, aežinia, kas 
atsakingas

Tuo būdu vyriausybė Sovietų 
Rusijoje ar jos satelituose tėra 
tik fasadas. Anot Lenino, buvu
sio ir komisarų tarybos ir polit- 
biuro pirmininku, ir matyt įžiū
rėjusio savo' padarytą klaidą, 
-'pats velnias sėdi visokių komi
tetų labirintuose... Viskas su
painiota ir galų gale priimtas 
sprendimas tikrumoje reiškia, 
kad kiekvienas yra atsakingas”...

Vis dėlto ir Leninas nesurado 
ir neparodė noro rasti tokią iš
eitį, kuri įgalintu išimti jėgą iš 
jo sukurto dinaminio elito r— 
komunistų partijos rankų. '

Leninas pasitarnavo dar blo
giau. Tik jo dėka atsirado kb- 
munistų tarpe vad. demokratinio 
centralizmo dėsnis ,pagal kurį 
kol partijoje neprieitas sprendi
mas, yra leistinos laisvos disku
sijos ■.. Tačiau ... tik sprendi
mą priėmus, kiekvienas partijos 
narys visa Bavo galia, nežiūrint 
net savo ankstyvesnio nusistaty
mo, yra įpareigotas jį paremti.

Tai karinis dėsnis ir jis galėjo 
tikti bolševikinės revoliucijos 
metais. Ir kai toks dėsnis liko 
nepakeistas, tai ar nuostabu, kad 
teko susidurti su fataliniais pa
dariniais. Komunistipis valdy
mas nusmuko j tokią padėtį, ka
da sunkiai begali būti pritaiky
tas vakarams artimas valdžios 
veiksmų patikrinimo ir balansa
vimo dėsnis.

teka po ..________ ..
bandęt 
parengti tokiam 
kiui. StalinuimlraAlf. - 
Rusijos pUMfi4 ataidūrd 
je pat padėtyje, ; tal
kais — nėra jdMoa stetemoa, nė
ra būdo, kuriuo tnrėtų Mti pa
rinktas Stalino (pėdintai <

Malenkovas iMiukMi savo 
jėga*...

Atėjo postalininia laikotarpis 
ir pasaulis susidūrė su sovietiniu 
"kolektyviniu vadovavimu”. Ta
čiau greitai pasirodė, kad tai tik 
fasadas ir kad už gražių ir kai 
kam vakaruose gal ir patrauklių 
kolektyvumo žodžių slypi naras 
išbandyti JŠ«MtoiŠ*ilMnti,lni- 
ris iš vadų yra paveldėjęa ir 
kaupęs savy tokią galią, kuria 
taip ilgai laikėsi Stalinas. Tad 
ir prasidėjo tie bandymai, gi tik
rumoje. mirtinos pjautynės dėl 
lovio, kitaip tariant, dėl valdžios.

Pirmiausia jėgos išbandomos 
pasiglemžiant galią partinėje or- 

' ganizacijoje. Kai Malenkovas, 
virtęs valdžios galva atsisakė iš 
partijos sekretoriaus pareigų, 
jau buvo atviras kelias Chruščio
vui pasiimti savo žinion partiją. 
Tai jis vykdė energingai ir nuo
sekliai, vis labiau plėsdamas par
tinę galią Rusijoje. Kai 1953 me
tų vasarą Berijos vadovaujama 
slaptoji sovietų policija atsisakė 
paklusti "kolektyviniams vado
vams”, pats Beriju, armijai pa
dedant, buvo likviduotas, o slap
toji policija nustojo savo politi
nės galios bazės. Netekęs galios 
partijoje, Malenkovas dar siekė 
pakelti vyriausybės prestižą, ta
čiau jo pastangos turėjo nueiti 
niekais — partijos primatas per 
daug buvo įsigalėjęs.

telMy kraštę vadai esą sutarę lapkričio mėn. viduryje posėdžiauti Maskvoje, Tai 
Ijes* Kinijos ir Jugoslavijos komunistinių vadų pirmas susitikimas. Jų tarpe Len

inis nelygioje padėtyje ir dažnai, norės ar nenorės, turės pritarti Csruščlovui...

RugpiūčiOiantroje pusėje so
vietai pranešė apie tolimo skri
dimo raketos; išsprogdinimą, bet 
šis faktas nebuvo naujas JAV •A’ “ 
žvalgybos organams. Krašto ka
riniai sluogsaiai nei kiek ir ne
abejoja,kad Sovietai yra toli pa
žengę raketų ir iš viso aviacijos 
srity. Tačiau yienas dalykas yra 
sėkmingai išsprogdinti karinę 
raketą, o kitas — pradėti jas 
gaminti, kaip, ginklus.

Nei JAV, nei sovietai dar nėra 
čia toliau pažengę ir abu vis te- 
beeksperimentuoja. Kiek prisi
mename, amerikiečių bandymas 
su "Atlas” tipo raketa prieš ke
lis mėnesius nepavyko. O taria
mai pavykęs sovietinis eksperi
mentas šio krašto nuomonę ir 
įvairius specialistus paskatino 
dar daugiau šia kryptimi dirbti 
bei domėtis.

Primityvios valdymo formos
Aukščiau minėtas NY Times 

bendradarbis iškelia įvykius, 
stiprinančius nuomonę, jog ko
munizmas pergyvena didelę kri
zę. Vienas jų, tai šių metų bir
želio mėnesio perversmas Krem
liuje, kai maršalo Žukovo pade
damas Nikita Chruščiovas sėk
mingai išplaukė į valdovų viršū
nę. šis perversmas įrodė, kad Ru
sijoje ir toliau laikomasi Staline 
įvesto tam tikro valdymo mecha
nizmo. Naujas valdovas išneria į 
viršų tik jėgos bandymo dėka. 
Nerasime čia nei lankstumo, nei 
taikingumo, būdingų bruožų ki
tiems kraštams, keičiantiems sa
vo valdžias.

Dabar tie europiečiai, privers 
ti, žinoma, giliau protauti u. 
amerikiečius, ir klausia, ar da
bar, atomo amžiuje, galima leis
ti, kad Rusija ir kiti kraštai bū 
tų valdomi taip labai primityviu- 
mis priemonėmis? .

Smerkia ir... naudoja 
džiunglių teisę

Tuo metu kai dar Kremliaus 
sienose ėjo Chruščiovo kautynės 
su Malenkovu, Molotovu ir ki
tais, japonų spaudos atstovas su
gebėjo iš bešūkaujančio Nikitos 
Chruščiovo gauti pasikalbėjimą. 
Nikita plačiai išdėstė, kas yra 
toji džiunglių teisė, žinoma, tu
rėdamas galvoje pasaulio padėtį. 
Bet, matyt. Kremliaus sienų įvy
kiai jį tiek veikė, kad jis neju
čiomis atskleidė visą komunis
tinių piautynlų dėl valdžios pa
veikslą.

Nikitos žodžiais, "mes nenori
me būti bejėgiais ėriukais prieš 
vilkus..'. Mes privalome turėti 
iltis, kad užpuolę mus vilkai ne
dingtų be jokios žymės... Tie 
vilkai gali netekti savo odos ir, 
galbūt, galvų...”

Pasak Chruščiovo, negalima

Kelias į atkaklią kovą dėl 
valdžion

Dar gyvas būdamas Leninas 
jau matė, kad partijos viduje 
sudarytos sąlygos tiesiai vedė j 
skilimą vadovų tarpe ir | neper
maldaujamą kovą dėl valdžios, 
lis stebėjo b- Stalino intrigas, 
griebėsi nerealių priemonių (dvi
gubai padidinęs centro komiteto 
narių skaičių), nesėkmingai ban
dė įspėti.

Viskas buvo veltuL Stalinas 
ligi paskutiniųjų išnaudojo par
tijos mechanizmą sunaikinti opo
zicionierius ir įvesti takią tiro
nišką diktatūrą, prieškurią turi 
nublukti visų buvusių Rusijos 
carų režimai.
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Komunistai laikosi carų 
tradicijos

Jei pažvelgsime į Rusijos 
toriją, lengvai susidursime
panašiu reiškiniu.. Prievarta, 
žudymai — štai kas lydėdavo 
valdžios keįtimąsi carų Rusijoje.

Labai galimas dalykas, kad ir 
pats Leninas, dar prieš mirda
mas 1924 metais, jau. buvo su
pratęs, kad bolševikų (vesta val
dymo sistema toli atsilieka nuo 
priimtosios, tikrosios valdymo 
sistemos. Leninas, prisižiūrėjęs 
pirmųjų bolševįkinės valdžios 
darbų, jau buvo pagautas baimės 
dėl tradicinės rusų biurokratijos 
pavojaus. Daugiadsia tikdėj to 
komunistai visą laiką dėjo pa-

/i.-V-V.- t.- '' i'.'-..: '
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laikytis džiunglių teisės, kuri sa
ko, jog jėga tai įstatymas, ir 
savo valią gulima diktuoti ki
tiems ... Reiklia klausyti žmonių 
balso... Me®i'esame įsitikinę, 
kad negalim*' tautą valdyti jėgos 
fa* teroro priemonėmis.... štai 
kaip šnekėjo šią vasarą Chruš
čiovas, žmogus, kurio kova- dėl 
valdžios tebuvo pats tikrasis toB 
džįunglių teisės pritaikymas.

Ar Žukovas vers Chruščiovą?

Maršalo Žukovo padedamas, 
Nikita Chruščiovas dabar išnėrė 
į paviršių ir dabar laukiame iš 
naujo pakilsiant spektaklio už
dangai. Turės prasidėti naujas 
jėgos bandymas — Chruščiovo 
su Žukovu duelis? Galbūt, toji 
kova ir neįvyks, tačiau visa va
dinamo demokratinio centraliz
mo sistema sąlygoja vis didesnį 
nuomonių skirtumą. Ji veda prie 
vis aštresnio skilimo sovietinių 
vadų tarpe. Galų gale Chruščio
vas ar Žukovas turės būti pa
keisti. Jų vietą, aniem mirus ar 
susenus, turės užimti jaunesnis 
vyras.

kalite pasiųsti į Lietuvą ir kitus kraštus ir sau įsigyti geromis 
tąlygomis:

Šveicariškus ir amerikoniškus laikrodžius nuo $7.50. 
Rašomos mašinėles lietuvių ir kitų kalbų raidynais nuo $55.00. 
Siuvamas mašinas nuo $35.00.
Foto aparatus nuo $7.00.
Akordeonus nuo $50.C0.
Plunksnakočius 14 karatų aukso nuo $3.00. 
Deimantinius peilius stiklui piauti nuo $4.00.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
J. Karvelis,
3322 So. Balsted St., 
Chicago 8, 111- ' 
TeL: Y Arda 7-0677-

Neužmirškite ir šių prekių;
Vaikams vežimėliai (sportiniai ir nesportiniai: du vežimėliai 
kartu, o kaina mokamą tik už vieną, . iri ,..
Plokštelės albumuose: PrudėncijosBlčkianėa, Čiurlionio an
samblio, y. Jonuškaitėa, S. Liepos, Čikagos Vyrų Choro, Pr. 
Radzevičiūtės, J. švedo ansamblio iŠ Lietuvos- Kainos nuo 
$3.50 iki $12.C0.
Paskutinės naujienos: keturių.agronomių Valgių Gaminimo 
knyga su daugybe naujų receptų kaip gaminti valgius, gėri
mus ir net kaip stalą paruošti ir svečius susodinti. Gražiai 

;- įrišta. Kaina $7.50. .
S. Raštikio raštai II tomas. Kaina $7.00. ’ - "■
Pas J,' Karvelį rasite visą* gaidas, kokios tik yra lietuvių kal
ba, knygas ir lietuvlšltų plokštelių didelį pasirinkimą. .. 
Reikalaukite katalogų.

bosti toji Chruščiovo paminėta 
ir gyvendinama džiunglių teisė. 
Teigiama, kad ir pati viešoji nuo
monė galinti paveikti ir veikian
ti į sovietinę diktatūrą. Net ir 
pats Chruščiovas, esą, siekiąs pa
gerinti sovietinio žmogaus gy
venimą.

Atrodo, manytų amerikiečiai 
žurnalistai, jau netoli tas me
tas, kai sovietiniai piliečiai ne 
tik galės, bet ir pradės iš savo 
valdovų reikalauti laikytis So
vietų Konstitucijoje nubrėžtų 
dėsnių. O pati komunistų parti- 
tijos struktūra pasirodė buvusi 
puikus instrumentas revoliucijos 
metui ar karo laikotarpiui (savo 
galios piramide ji primena ka
riuomenės generalinį štabą), ta
čiau taikos laikmetyje tokia 
struktūra tegali vesti į įvairias 
intrigas bei kovas dėl valdžios.

Tad ir netenka stebėtis, kad 
sovietų visuomenė ir jos vadai 
šiandien jau susiduria su jiems 
statomu klausimu: ar gali mo
derni, techniškai pažengusi vals
tybė kiekvienu metu, keičiant 
valdžią, mokėti takią fantastiš
kai didelę kainą, pakelti tiek 
žiaurių žudynių?

Amerikiečiai, sovietinio gyve
nimo stebėtojai, kurių nuomonę 
atpasakojom skaitytojams, vis 
labiau ir labiau abejoja, ar Rusi
ja bepajėgs toliau išlaikyti tokio

Viešoji nuomonė veikia 
diktatūrą

Amerikiečiui, sovietinio gyve
nimo stebėtojai, prileidžia dar ir 
kitą galimybę, kad pačiai rusų 
tautai, metams bėgant, gali nu
sibosti tokia nepastovi valdymo’pobūdžio valdžios varžytynes, 
sistema. Pagaliau, jai gali ir pa-l (rim.)

•U

Jau čia buvo minėta, kad kraš
tui atsisakius "masyvaus atsi
teisimo” karo atveju būdo, vis 
įsigalint nuomonei, kad didysis 
karas vargiai įmanomas, imama 
vis labiau galvoti apie kitas prie
mones. Dabar, pvz., diskutuoja
ma vadinamųjų "mažųjų karų” 
galimybė. Esą, turima pajėgų to
kiems atvejams, pVz. armija tu
ri 101 parašiutininkų diviziją, 
tačiau susiduriama su didele 
kliūtimi, nes neturima pakanka
mai transporto priemonių tą di
viziją skubiai perkelti.

Daugiausia vilties, bent lig- 
šiol, dėta į visame pasauly suda
rytus JAV sąjungininkų kari
nius dalinius ir žymia dalimi 
amerikiečių apginkluotus bei iš
mankštintus, už ... maždaug 20 
bilionų dolerių. Tokių divizijų 
esama netoli 200, tačiau, nese
niai buvęs Omane 200 čiabuvių 
piemenų sukilimas parodė, kad 
su jais nesugebėjo susidoroti nei 
vietinėj karinės pajėgos, nei bri
tų aviacija.

Kas belieka daryti? JAV gy
nybos žmonės prieina išvados, 
kad "mažųjų karų” atvejams bū
tina turėti savo specialias pajė
gas. O dabar, kai gynybą palietė 
stambūs apkarpymai, kai dabar
tinių pajėgų nebepakanka mažo 
masto konfliktams, kokia būtų 
išeitis ?

Iš pagrindų pakeisti dabartinį 
karinių pajėgų balansą, būtent, 
sumažinti bombonešių, lėktuvne
šių, priešlėktuvinių raketų ga
mybą ir imtis sudaryti daugiau 
pajėgų mažiesiems karams, kaip 
parašiutininkų divizijas, marinų 
batalionus ir t.t.

Atrodo, kad Jungtinis štabas 
net ir neaptaria tokių galimybių, 
bet yra tikra, kad klausimas, ku
riuo būdu ateity šis kraštas ga
lėtų susidoroti su riboto karo 
galimumais, vis labiau ir labiau 
bus svarstomas valdžios ir kari
niuose sluogsniuose.

JAV karinė galia kelia 
sovietų baimę

Nauji planavimai krašto gy-. 
nyboa srity kelia tiek dėmesio, 
kad sunku juos nuslėpti nuo vi
suomenės. Net ir patys karinio 
štabo nariai jaučia pareigą iš
kelti karinių ar ir valdžios sluog- 
snių pažiūras, štai nesenam pa
reiškime aviacijos kolegijos 
(Montgomery mieste) nariams, 
štabo narys, admirolas A. Burke 
taip pat ryškino būsimos gyny
bos klausimus. Jis nurodė kele
tą įsidėmėtinų bruožų. Karinės 
JAV pajėgos siekia ne dominuo
ti tautas vedamai politikai, bet 
— jai tarnauti. Admirolas pripa
žįsta, kad karas tegali būti tik 
su S. Rusija, tačiau JAV karinis 
pajėgumas sovietus atbaido nuo 
noro tokį karą pradėti. Jo žo
džiais, mes pajėgūs šiandien S. 
Rusiją sunaikinti su daugeliu 
ginklų ir iš daugelio krypčių .. •

Nesunku planuoti didelio karo 
atveju, tačiau jau atsiranda 
komplikacijos, kai susiduriama 
su mažesniais konfliktais, k'ip 
Korėja, Suesas... čia jau atsi
randa ir politiniai ir ūki :iai 
veiksniai.

Organizuotai priešintis agres jai
Kai kariškiai atsiduria b bė

giai prieš kai kurias situacijas 
(šiuo metu Sirijos įvykiai), tai 
jiems į pagalbą ateina kiti — 
politikai, publicistai.

Vienas iš aktyviųjų komuniz
mo demaskuotojų — D. Law- 
rence šaukia, kad jau laikas stab
dyti sovietų veržimąsi Vid. Ry
tuose. Dabar jau atėjusi valan
da imtis ryžtingo žygio ir tuo 
privalo susirūpinti visas laisva
sis pasaulis (nors pvz. britai su 
prancūzais, prisiminę Suesą/ lin
kę abejingai stebėti amerikiečių 
rūpesčius Sirijoj ...).

Ryžtingi veiksmai galėtų pa
drąsinti satelitinių kraštų gy
ventojus. Reikėtų pamiršti visus 
nesklandumus sąjungininkų tar
pe ir atkreipti dėmesį į šios die
nos ir rytojaus pavojus. Kas gi 
bus kai sovietai palaipsniui pa
siglemš Vid. Rytų naftos ištek
lius, strateginiai svarbiausią ka
ro ir taikos metų priemonę?

ristu dėmesiui skirta.

''■7 ‘
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Kraštui jau keleri metai prieš 
akis tūno didelė grėsmė — ato
minio karo atveju jis gali būti 
sunaikintas fiziniai, šitaip nese
niai' pasisakė kolumnistas St. 
Alsopas ir ta proga jis pasidžiau
gė vis augančiu valdžios sluogs- 
niuose susirūpinimu apsiginti 
nuo priešo atominių puolimų.

Naujai prezidento paskirtas 
pareigūnas, H. Rowan Gaither, 
turės išstudijuoti galimybes pa
naudoti visas technologines prie
mones besiginant nuo atominio 
puolimo. Tai jau žingsnis pir
myn, juo labiau, kad kraštas tik 
daro savo pirmuosius rimtesnius 
žingsnius atominės gynybos sri
ty-

Kai taupumo sumetimais JAV 
visą dėmesio svorį nukreipė į 
atominius ginklus, kai bet koješ 
karas bus vedamas' tik šu tais 
ginklais, tai sovietai, anot Also- 
po, jau rengtasi amerikiečius 
pralenkti su savo avįacijoš ir 
atomo galia. Tokiu atveju minė
tas paskyrimas labai ąvarblis ir 
belikti? laukti, kad Mr- Gaither 
su savo bendradarbių štabu ras

• . • : ■ ' ........ c. e.i < ■ f : ‘

Kokie žygiai įmanomi?
Eisenhowerio doktrina karinį 

įsikišimą daro galimu, kai už
pultoji vyriausybė šaukiasi pa
galbos. Sirijos valdžiai esant so
vietų kontrolės įtakoje, žinoma,
joks šaukimasis neįmanomas ir 
pačios JAV-ės neturės noro savo 
vyrus siųsti Į Rytus. Tačiau nu
rodoma dar ir kita priemonė, tai 
Jungt. Tautų organizacijos apa
ratas. Pagal chartos 51 str., lais
vi kraštai gali panaudoti karines 
ar ūkines priemones, siekdami 
pašalinti agresorių.

Reikia šauktis kolektyvinių 
pastangų sustabdyti agresoriui. 
O jei sovietinė infiltracija nebus 
sulaikyta, jei net ji bus pamirš
ta, tai būsimas trečiasis karas 
Vakarams atneštų apverktinai 
nepalankias sąlygas — Viduri
nieji Rytai su savo naftos šalti
niais jau būtų atsidūrę klastingo 
ir nuosekliai savo tikslų siekian
čio priešo kontrolėje. (rim.)
'------------------------------ X

-Aš ESU LIETUVIS IR 
TVARKAU ŠI BIZNĮ, 

ši VIETA YRA ŽINOMA KAIP 
VIC’S GULFSERVICE* 

STATION
MES DUOSIME JUMS 

GERIAUSI PATARNAVIMĄ. 
KOK J1KI GALITE GAUTI 
MIESTE. PABANDYKITE.

VICTORAS SUMAS — vedėjas 
MES DUODAME 

GREEN STAMPS
SUPERIORAVE. — KAMPAS

E. 66 ST.
EN 1-9718
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DR. M. ANYSAS

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per

Lietuvos

kalingų žygių paskatinti preky
bą su Didž. Britanija, kuri ligi 
šiol Kanadai buvo labai naudin
ga-

Kanados liberalų vyriausybės 
laikysena Sueso krizės ir Ven
grijos sukilimo metu labai pa
kenkė jos prestižui. St. Laurent 
vyriausybė jau iš pirmos dienos 
užėmė poziciją prieš Didžiąją 
Britaniją ir Prancūziją. Pirmi
ninkas St. Laurent abiejų vy
riausybių vadus pavadino įpras
tais Europos diktatoriais. Pa
starasis net parašė asmeninį 
griežtą laišką premierui Edenui, 
grasindamas net Commenweal- 
tho iširimu, kurio turinį jis ligi 
jo atsistatydinimo nepaskelbė, 
nebojant pakartotų opozicijos 
reikalavimų.

šita oficialinės Kanados laiky
sena sukėlė net daugel imigran
tų prieš liberalų valdžią, kai Ka
nada Jungt Tautose balsavo 
su JAV ir Sovietų Sąjunga prieš 
Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, 
juos peikė agresoriais, kai tuo 
pačiu metu nei vienas stipresnis 
žodelis nebuvo pasakytas prieš 
Sovietų Sąjungą, kuri, nerasda
ma politinio pasipriešinimo Jung
tinėse Tautose, ramiai likvidavo 
vengriškus laisvės kovotojus.

Einant prie mažesnių reikalų, 
liberalų valdžia pasirodė labai 
šykšti senatvės pensijų reika
luose. Nuolat prašant, liberalai 
pagaliau padidino pensijas 6 do
leriais, reiškia nuo 40 j 46 dole
rių mėnesiui, nebojant didelio 
finansinio pertekliaus. Tuo ji su
kėlė didelį nepasitenkinimą se
nesnio amžiaus gyvetojų sluoks
niuose.

Liberalų valdžia ofidialiai at
metė imigrantų organizacijų (jų 
tarpe ir Baltų Federacijos) pra
šymą sutrumpinti senatvės pen
sijai gauti laikotarpį nuo 20 ligi 
10 mętų. Šituos neigiamus raš-

Paskutinių Kanados federali- 
nių rinkimų išdavos nustebino 
netik kaimynines valstybes, bet 
dar daugiau pačius liberalinės 
valdžios sluoksnius, kurie jokiu 
būdu nesitikėjo sulaukti tokio 
didelio pralaimėjimą. Juk net 9 
federaliniai ministeriai nustojo 
savo Įiarlamentarinių vietų.

Liberalai anksčiau parlamente 
turėjo 170 vietų, dabar gavo tik 
103 vietas. Gi konservatoriai, 
anksčiau turėję tik 51 atstovą, 
rinkimuose gavo 103 atstovus, o 
papildomuose rinkimuose jų skai
čius priaugo ligi 106 atstovų. Ji 
daliar yra stipriausia partija Ka
nados federaliniame parlamen
te, neskaitant 23 CCF ir 15 So
čiai Credit atstovus. Neturėdami 
visiškos'daugumos, konservato
riai turės eiti į naujus rinkimus, 
spėjama pavasarį, kad sustiprin
tų savo padėtį.

Liberalai, išbuvę 22 metus 
valdžioje, turėdami absoliutinę 
daugumą federaliniame parla
mente, buvo pasidarę gerokai ne
besukalbami. Ministerio pirmi
ninko St. Laurent atsakymai į 
opozicijos užklausimus, dažniau
siai buvo lakoniški, nieko nepa
sakantys. Būdamas senyvo am
žiaus, 74 metų, nors dar atrodo 
gana stiprus, jis neapsikrovė 
valdžios darbais, kaip iš pirmi
ninko galima laukti. Užsienių 
reikalų ministerio Pearson lai
kyseną Jungtinėse Tautose pir
mininkas St. Laurent visuomet 
užgirdavo.

Nors federalinė valdžia kas
met tūrėjo didelį finansinį per
teklių, paskutiniais metais net 
800,000,000 dolerių. Ji nepabojo 
padidinti iš šito pertekliaus at
skirų provincijų finansinę padėtį. 
Ir bedarbių šelpimo klausimuose 
ji neparodė jokio noro prisidėti 
su savo ištekliais.

Neseniai prie Kanadai, prisi
jungęs New Foundlandai ųĮįĮuį parirešė ministeris Martin. 
apeliavo į federalinę valdžią pa- Tuo valdžia prieš save nustatė

NAUJIENA!!!
PINIGAI siunčiami į Sov. S-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Pilnai garantuota ir 

oficialiai 
100 rublių 110.00 

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atseina $5.00.

Perlaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

ki^c norite.

GRAMERCY
, 744 BROAD STREET,

NEWARK, N. J.
Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

ir tuo paremti' Sibire vi 
čius mūsų seses 'irrbrolU

rajyti mūsų pamokymui, padrą-

Ūievo. Žodis yta pilrtas gražių 
pakvietimų, kuriais dangiškasis 
Tėvas kviečia pas save savo vai
kus ir pasižada jiems gelbėti 
kiekviename reikale; suraminti 
juos, kada jie sielvartauja, pa
linksminti kada yra nuliūdę ir 
apginti juos nuo pavojaus.

Iš tikrųjų, sakau jums, kas ne
priima Dievo karalystės, kaip 
kūdikis, tas neįeis į ją. Is jis. 
juos laimino, apkabindamas juos 
ir dėdamas ant jų rankas. 
Morkaus 10: 14-16.

Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS 

1077 East WaDings Rd 
Brecksville, Ohio

KRISTUS — MEILĖS 
IR IŠTIKIMUMO 

PAMINKLAS
Kada Kristus atėjo išpildyti 

daugelį pranašavimų, kuriuose 
buvo apie jį parašyta, tuomet 
jis apreiškė tokią ypatišką mei
lę ir ištikimumą t^i paklusnu
mą Jehovai, kuris stovi kaip 
koks didžiausias asmeniško pri
sirišimo ir atsidavimo pamink
las. Dievas mylėjo savo Sūnų 
Jėzų, ir JėzuB mylėjo savo Tėvą 
Jehovą. Per Jėzų.Dievas pasiun
tė į pasaulį šitokį meilės prane
šimą: "Dievas taip mylėjo pa
saulį, kad atidavė savo viena
tinį Sūnų, kad kiekvienas, kurs 
į jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą”. Būdamas 
ant žemės Jėzus visupmet išro
dė savo meilę ir savo jausmą 
tiems, su kuriais jis susieidavo. 
Parašytieji atsitikimai yra pa-

Anglijos, Škotijos įr Airijos. Ofi- 
cialinėmis žiniomis,’ per pirmąjį 
1957 m. pusmetį į Kanadą imi
gravo 175,000, o buvo ligi š. m. 
pabaigos laukiama 350,000.

Tai yra toks skaičius, kurį Ka
nada jokiu būdu negali absor
buoti. Ir patylomis susidarė opo
zicija prieš Piskersgillo politiką, 
nors ofocialiai nebuvo daug ra
šyta, nes imigraciją skatino in
dustrija ir prekybos organizaci
jas. Vieni laukė didelių darbo jė
gų rezervų, o kiti dar didesnio 
prekybos pagyvėjimo.

Paskutiniais 5, metais Kana
doje buvo didelė namų statyba, 
ypatingai Toronte. Kreditai bu
vo gana laisvai duodami, ir kiek
vienas, kuris tik nusimanė apie 
namų statybą, galėjo tuo bizniu 
verstis ir gerai uždirbti. Numa
tytieji kreditai buvo jau pereitų 
metų pradžioje išeikvoti ir vy
riausybė, susirūpinusi namų in
fliacija, kreditus gerokai suma
žino, tuo paliesdama ir kai ku
riuos silpnesnius rangovus. Visi 
bandymai iš bankų Jr rangovų 
pusės, kad vėl būtų padidinti 
kreditai, federalinio finansų mi- 
nisterio Harris buvo tik mažai 
paboti. Todėl statyba šiais me
tais yra mažesnė.

Prasidėjo dar Kanados pasiun
tinio Norman savižudybė Egip
te, ankštai bendradarbiaujant 
Kanados Mounted Police ir USA 
FBI. Susidarė įspūdis, kad Kana
dos vyriausybė nebėra gaspado- 
rius savo ūkyje, bet čia nuolat 
nosį kiša kitos, užsieninės jėgos. 
Tuo reikalu užsienio ministerio 
Pearsono pareiškimai neturėjo 
tam tikro skaidrumo, vėlesnieji 
dažnai prieštaravo pirmiesiems. 
Kai kuriuose užsienio politikos 
reikaluose liberalai veikė per 
silpnai, negu eilinis Kanados pi
lietis laukė.

(B. d.)

Pirmutinis rudens koncertas-balius
D. L. Kunigaikštienės Birutės i vasario balsai J. Strauso ir šokį 

Moterų Draugijos Clevelando Į iš to paties autoriaus operetės 
skyrius rugsėjo mėn. 14 dieną šikšnosparnis.

Koncerto pradžia 7 vai. vaka
ro. Biletai gaunami prie įėjima 
ir pas platintojus. Veiks tuiYin-

- Nepriklausomybės Fondą’ 
jos darbą lėšomis remiame per

Lietuvos 
NepriklauBomybės Talką, 

Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 
' bendros deklaracijos.

LNF adresas:
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas, 
135 — 34 Franklin Avė., 
F 1 u s h i n g, N. Y.

skyrius rugsėjo mėn. 14 dieną 
Country Club patalpose rengia 
pirmą šio rudens sezono koncer- 
tą-balių.

Programoje dalyvauja solistė 
Juzė Krištolaitytė ir šokėja Te
resė Stasaitė.

Solistė Juzė Krištolaitytė savo 
daina yra džiuginusi daugelį lie
tuvių dar Vokietijoje tremties 
stovyklose. Emigracijoj koncer
tais yra aplankiusi daugelį Ame
rikos ir Kanados miestų. Visi jos 
koncertai buvo šiltai klausytojų 
sutikti ir įvertinti. Daugelis pri
simena kokiu pasisekimu daini
ninkė išpildė Čikagoje Rigoletto 
operoje Gildoš paVtiją.

šiame koncertą solistė dainuos 
Kačanausko, Šimkaus, Verdi, Do- 
nizetti ir kitų kompozitorių kū
rinius. •?*

Teresė Stasaitė lanko Serge 
Nadejdin School of Imperial Bal- 
let. Mokykloje ji daro gerą pa
žangą ir ypač pastižymi geru įsi
jautimu balete, šį pavasarį ji ža
viai atitiko solo partiją rengta
me studijos koncerte Public Au
ditorium. šį rudenį su parinkta 
studijos grupe ji dalyvauja Cle
velande Caffareli operos Truba
dūrų pastatyme.

Jaunoji šokėja šiame vakare 
atliks: liaudies dainų popuri, Pa-

b

1

I' 

Il.

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS!
DAINORA

49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4
. Telf. CHI 2107
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SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINBLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

Medžiagos, avalynė, vaistai, laikrodžiai, baltutiąi ir kit.
Ypatingai ‘ skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefonu Londone, CHI 2107. 

Telefoniniai užsakymai automatiškr.i įrašomi plokštelėn, todėl negali įvykti klaidų.
ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų Paprastu paštu 4-5 savaitės 

Oro paštu 1 kilogramo persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba 3 dnl. 30 centų. Kiekvienas 
sekantis klg. — 9 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai'siunčiami pagal prisiųstą receptą.
Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai lietuvių kalboje siunčiami nemokamai.
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžiamas.
{mokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.
Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.

apeliavo į federalmę valdžia pa
didinti jo finansinj pajėgumą, 
nes šitos provincijos skolos per 
keletą metų paaugo ligi 30,000,- 
000 doledių.

Liberalams buvo prikaišioja
ma, kad jie esą pasidavę JAV va
liai, ekonominiai bei politiniai. 
Jau daugel metų Kanados užsie
nių prekyba su JAV yra labai 
nuostolinga. Kiekvienais metais 
JAV j veža į Kanadą už vieną bi- 
lioną dolerių daugiau, negu gali 
įvežti Kanada; Kanados liberalų 
valdžia pasirodė, nepajėgianti ši
tą dalyką sutvarkyti, atseit, iš
kovoti daugiau rinkų Jungtinėse 
Valstybėse Kanądos žemės ūkio 
produktams.

Pereitą vasarą Kanados fede
raliniame parlamente buvo dide
lis triukšmas dėl statomos Traną 
Canada Pipeline. Federalinė val
džia buvo nusistačiusi jos sta
tybą perduoti JAV rangovams. 
Panaudodami savo absoliutinę 
daugumą parlamente, liberalai 
pravedė taip vadinamąją "do- 
sure”, sutrumpinti opozicijos at
stovų kalbėjimo laiką. Statyba 
buvo atiduota JAV firmai ir jai 
paskolinta 800,000,000 dolerių 
statybai. Prieš šitą žygį protes
tavo netik konservatoriai, bet ir 
kitos opozicinės grupės.

Dėl silpno Kanados kviečių 
eksporto dar šią vasarą Kanados 
sandėliuose yra apie 660,000,000 
bušelių kviečių. Tai yra aiškus 
nuostolis Kanados vidurinių pro
vincijų farmeriams, kurie, nega
lėdami parduoti savo kviečius, 
negauna jiems reikalingų pinigų. 
Liberalų valdžiai buvo prikaišo- 
ma, jog ji permažai deda pastan
gų tuos kviečius parduoti. Tuo 
pačiu metu JAV vyriausybė me
ta į užsienių rinkas dumpingo 
kainomis savo kviečių perteklių, 
nors sudarytų tuo reikalu sutar
čių nustatais tai neleidžiama da
ryti Į Kanados vyriausybės pro
testus JAV vyriausybė nekreipė 
jokio dėmesio. Šitas nesugebėji
mas sukėlė visų provincijų fer
merius prieš liberalų valdžią.

Iš opozicijos pusės buvo pakar
totinai pasiskundžiama, kad li
beralu vyriausybė nedariau rei-

daug būsimų pensininkų. Taip 
pat ji nepabojo pakartotino opo
zicijos prašymo sumažinti In- 
come Tax mažai uždirbantiems 
gyventojams.

Neribotas imigrantų įvežimas 
į Kanadą gerokai neigiamai pa
veikė j darbo gavimo galimybes 
krašte. Netik susimažino gali
mybę darbui gauti vietiniams 
gyventojams, bet ir tūkstančiai 
imigrantų ilgai laukia darbo. To
ronte dar šitą vasarą yra 25,000 
registruoti bedarbiai, kurie ne
turi galimybės surasti uždarbio, 
šitas skaičius niekuomet nebuvo 
toks didelis. Ir tūkstančiai at
vežtųjų sukilėlių vengrų ligi šiol 
tebešlifuoja miestų gatves darbo 
ieškodami. Prieš keletą savaičių 
vengrai imigrantai viešai demon
stravo Edmontone. Reikėjo net 
policijai įsimaišyti tvarką atsta
tyti.

Kanados imigracijos Ministe- 
ris Pickersgill nekreipė jokio dė
mesio į darbo padėtį, bet atvirkš
čiai, pagyvino Kanados propa
gandą užsienyje naujiems imi
grantams verbuoti. Dėl pačios 
propagandos jau prieš keletą me
tų buvo iškeltas paklausimas par
lamente. Vienas Europos kraš
tus apvažiavęs parlamento narys 
pareiškė, jog Kanados propagan
doje atvaizduojamas atvykusio 
imigrando gyvenimas taip: Jis 
gyvena kurorte, plaukioja laive
liu ežere, vienoje rankoje laiko 
alaus butelį, o kitoje blondinę 
gražuolę.

šitas užklausimas nieko nepa
dėjo, imigracijos propaganda bu
vo net pagyvinta, ypatingai po 
Chruščiovo grąsinimų Angliją 
atominėmis rakietomis sunaikin
ti, kada britiškų salų jaunimas 
dar labiau pradėjo užsienin .verž
tis.

Pereitais metais, vengrų su
kilimo proga, minėtasis ministe- 
ris Pickersgill Kanadoje viešai 
pareiškė, jog Kanadai žmogaus 
; ėga esą reikalingesni, negu plie
nas (menpower is scarcer than 
steel). Tuos pačius žodžius jis 
vėliau pakartojo į Europą atvy
kęs. Tuo buvo skatinama ir iš

valandos 9:30 iki 9:00 
Ketvirtadieni krautuvės ■<
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EAGLE STAMPS SUTAUPYMAS UZ SKELBIAMAS PREKES
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Vyrų buvę 2.95 ir 3.95 ”NO-FADE“

i

Sporto marškiniai:

Gabardines, šilk cottons, bulk, rayon, flapnėlettes visokių pa
grindinių ir maišytų spalvų. Visi su ilgpm rankovėm. Maži, 
vidutiniai, dideli ir ekstra dideli dydžiai.

Išeiginiai marškiniai:

Geros rūšies mercerized broadcloth ir ojtford cloth išeiginiai 
marškiniai, sarforizuoti ilgesniam nešiojimui. Balti ir spal
vuoti, reguliaraus ir French cuff stiliaus. Dydžiai nuo 14 iki 
17, rankovių ilgis 32 iki 35.

Mažne 
klaidos

9 Oft ra9* 39c CottonLvll • Elaitiški Top Ankletts
• Patogūs, alMttžki (op anklets .didaifame pasirinkimą m- 

dana ir žiemos stilių ir spalvų. 10H iki 18 dydžio. A" ma-



Otvįiįado UttuvIųBen-'Metropolitan Operos solistaą.
Algirdas Brazis,

K
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frrentą atidarė 
Kafeėjo kun. K. 

širralU*, mtalnę programą £|l£ 
ko KMtto jaindaji akordeo
nistai fe Ąi»oh| oktetas. Prane- 
šinėjo V. Raullnajtte. .

Gaila tik, ksd | lietuvių dieną 
mažokai susirlnlro . paaugusio 

> jaunimo. Apie tai ateity turėtų 
P rimčiau pagalvoti rengėjai ir pa

tys tėvai.

sutraukė dainuos Johann Straųsso opere
tėje "šikšnosparnis” (Die Fle- 
dermaus) Clevelande šių metų 
spalio mėn. 27 d. Slovenian Au
ditorium 1 (6417 St. Clair Avė.) 
salėje. /

Operetę išpildys Čikagos lietu
vių choras "Pirmyn”, vadovau
jamas muziko Kazio Steponavi
čiaus.

Vengrai dainuoja lietuviškai
(sks) Rūgs- 1 d. Clevelando 

vengrai skautai ir skautės buvo 
pasikvietę savo šventėn Nerin
gos ir Pilėnų tuntų atstovus. Cle
velando bei apylinkių vengrų sk. 
dienoje, kuri pravesta vokiečių 
centr. organ. vasarinėje, dalyva
vo 11 neringiečių ir T pilėniečiai. 
šiai iškylai vadovavo akad. skau
tė t. n. Julė čenbergaitė ir psktn. 
Remigijus Vizgirdas.

Vengrai gražiai priėmė bei pa-' 
vaigdino mūsiškius, o taip su-, 
teikė progą' dalyvauti jų įvai
riuose žaidimuose. Jie buvo su
rengę savo pafodėię, kurioje vy
ravo skautiškoji spauda bei Ven
grijos sukilimo relikvijos. Pasta
rųjų tarpe buvo sukilėlių krauju 
sulaistyta bei šovinių' sudrasky
ta vengrų tautinė vėliava.

Pasirodymų metu vengrų žiū
rovams buvo pristatyti ir lietu
viai skautai-tės, kuriems svečiai 
sukėlė ovacijas. Vyriaus. Sktn. 
Bodnarui buvo įteiktas LSB re
prezentacinis leidinys anglų kal
ba — ”White Badge”, o t. n. J. 
Šenbergaitė jam padėkojo už to
kią puikią viešnagę.

šventės uždarymo iškilmėse 
dalyvavo 6 vengrų dr-vės ir sve
čiai. Varžybas laimėjusioms skil
tims įteiktos vertingos dovanos. 
Bežygiuojant į iškilmes "Ven^t&i 
skautai nepaprastai nustebino 
mūsiškius sudainuodami dainą 
”Kur lygūs laukai”. Iki šiol ven
grų ir mūsų skautų vadovai gra
žiai bendradarbiavo Egzilinių 
Skautų Asociacijų Taryboje.A)a- 
bar malonu pasidžiaugti kad 
bendradarbiavimo ryšiai išplė- 
čiami periferijom Pageidautina, 
kad jie ir toliau būtų palaikomi.

Tarp kitko teko patirti, kad ir 
vengrų skautai, kaip ir lietuviai 
neturi būklo savo sueigoms. Ta
čiau jie savo visuomenės didelio 
dėmesio ir dosnios paramos dėka 
jau yra sutelkę. $6,000 skautų 
namams įrengti.

Pijus Dabrila

persikėlė j naują butą — 12716 
Bratfieid Avė., Cleveland 8. Tel. 
MU 1-1946.

Lietuviškos Patria Gift Parcel 
bendrovės«

atstovas Clevelande p. B. Gražu
lis džiaugiasi, kad per jį cleve- 
landieČiai laike kelių savaičių 
pasiuntė keliasdešimt maisto pa
ketų už geležinės uždangos.

šiuo metu jis gavo didelius 
angliškų medžiagų katalogus ir 

1 pasiūlo jas siųsti savo artimie- 
siems, nes

1) angliškų medžiagų vertė 
Lietuvoje yra bemaž dvigubai 
didesnė nei kitos medžiagos ir

. todėl < gavėjas turės ir dvigubai 
naudos ir džiaugsmo,

2) angliškos medžiagos atsei- 
na pigiau siuntėjui (pav. gera

. viln. medžiaga vyr. paltui su 

. priedais, įskaitant ir muitą sy 
i pasiuntimu, atsieina tik šiek 
, tiek virš $300.00).

3) Sudaroma ne tik pinigų, bet 
. ir laiko ekonomija, nes nereikia i 
, turėti rūpesčio dešimtyje vietų na; 
. bėgioti ir Supirkinėti medžiagas,

nei lūkuriuoti eilėse rūpinantis 
. jų persiuntimu.

4) Pasiuntimo kelias žymiai 
. greitesnis, nes pusę jo sudaro 
, oro kelias.
1 Katalogus pasižiūrėti ir infor- 
i macijas 'galit gauti pas B. Gra- 
; Žulį — 69C8 Superior Avė.

H. P. tlfiriai ir 
Dr. A. Šllūpaitė

lankėsi Toronte. Aplankė Dr. J. 
Yčą ir kitus pažįstamus. Toron
te lietuviai gražiai kūrinsi, tik 
kaip ir kitose kolonijose, skirsto
si iš lietuvių gyvenviečių į to
lesnes vietas.-

Inž. Domas ir dainininkė 
Sofija Adomaičiai

kelias dienas viešėjo Clevelandt 
ir aplankė savo artimuosius.

i.

' > RAY NAUSNIR REALTY ; 
11809 St. ChUr Avt. TeL UL1- '
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Pavykę 7-«i0B taUynėa
Apie 200 dalyvių sUtraukuskM 

7-sios š. Amerikoš ; Lietuvių 
Sportinės ' žaidynės, ĮvykUstaB 
praėjusĮ savaitgalĮ Rocheštery- 
je, praėjo su paSlBekfthu.

Vyrų — moterų klasėje nuga
lėtojais išėjo1 Toronto L3K Vytim 
surinkę 105 taškas. Jaunių 
jaunučių — mergaičių klasėje 
pirmavo Clevelando LSK žaibas 
su 81 tašku.

Susumavus kartu šių žaidynių 
ir žiemos žaidynių, (krepšinio, 
tinklinio, st. teniso), (vykusių ba
landžio 27-28 d. Toronte, rezul
tatus, 1957 metų š. Amerikos 
Lietuvių klubiniu nugalėtoju ta
po Toronto LSK Vytis, surinkę 
260 taškų, laimėdami Diplomati
jos šefo min. St. Lozoraičio per
einamąją taurę.

Jaunių — mergaičių — jaunu
čių klubiniu nugalėtoju, žiemos 
ir vasaros žaidynių, po didelio 
įtempimo išėjo Toronto P- P. S. 
K. Aušra su 113 taškų, palikda
mi Clevelando LSK Žaibą antro
je vietoje, su 111 taškų. Jiems 
teko FASK-to pereinamoji dova-

Cranwood lenktynių
Sezonas atidaromas pirmadienį, 
rugsėjo mėn. 9 d. ir tęsis iki spa
lio mėn. 29 dienos.

Lenktynėse ruošiasi dalyvauti 
svarbiausi lenktynininkai iš Ken- 
tucky, Illinois, Maryland ir New 
England. sk.

B. Macijauskas,
Dirvos bendradarbis, buvo nuvy
kęs { Niagarą Falls Kanados lie
tuvių dieną. Iš Clevelando šven
tėje dalyvavo būrys cleVelabdie- 
Čiųt-V. Kizlaitis, Muiioliai, V. 
Petruškevičius, Augustinavičiai, 
Stoškui, Juozas Kaunas ir kt.

Dr. J. Abraltls
perkėlė savo ofisą į 13854 Cedar 
Rd. (ties War. Center Rd.).

A. Stempužienė
Į Kolumbiją išskrido rugsėjo 1 
d., sekmadienį. Pakeliui buvo su
stojusi Miami, Fla.

■ii- t -v

į Lietuvių Dienoj
..laimėjęs Nr.. K 924245 prašomas 
atsiliepti Bęndruomenės valdy-

• tai. . 4 ■ ' :’4

NAMAI 
nos šeimos.

PARDUO
E. 73 St. 8

Didelis sklypas^ t Automob. ga 
ražas. $9,500.t^S
’■ E. 85 St. 8"ife$enos šeimos. 
Geram stovy. GalHha tuoj užim
ti: Prašo $10,900.

E. 84 St; 4'šeinu)> 2 po 6 kamb. 
ir 2 po 4 kamb, Geros pajamos. 
Pamatyk ir siūlyk. $600j įmo
kėti. ./

Mes turime pasirinkimą dvie
jų šeimų namų Sv; Jurgio para
pijos rajone. Sauk'■ šiandien!
J. G- Oshen Realty and Insurance 

1141 Ansel Rd.
Tel. SW 5-4808 arba WH 3-0310

JUMS PATlKfi:’ ;
Į pietus nuo1 St.' .diair. Pivfe 

point rajone, 3 yienoą šeimps na
rnai ant vięno sklypo. Du gaya-, žai. Prašo ^8,90? ■ . ,,

? ' į ■ i t-
šv. Jurgio parapijos rajimp, 

tarp Superior ir Šjt. Clair, geras 
6 k. namas: Didęle virtuVė-" Gara
žas su pakeliamom durim. Rū
sys. Geras sklypas. Prašo tik 
$9300. Savininkas skuba parduo
ti, tuoj sįūlykįt..

E. Cleveland, prie Rozelle mo
kyklon, labai gerąm stoMy 4 mie
gamųjų namas. Karšto vandens 
apšildymas. Garažas. Geri kili
mai. Prąšo $13*500.... ,.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080

E.. 17» St Hš! Grovėwood 7 
kąmb. cdofifal, naujas gaso pe- 
čįus,' 2 garažai; gražus, didelis 
sklypas. Prašo $14,500.

* Colt Rd. — Bt Clair Avė- iš 7 
kamb. colonial au 5 mieg. Prašo 
$13,000. • ‘ r , I

East Cleveland 2 šeimų po 6 
kamb. Prašo. $19,500.

šv. Jurgio parapijos rajone 5 
butų, mūrinis apartamentas. Ge
ros pajamos. Prieinama kaina.

Saukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St. 

KE 1-5080 
umnimiimuniiniiMiuiiiiiniiiiiiHiHHi

Patari', kaimynui 
prenumeruoti

D 1 R V Al

X.
Taiso ir parduoda laikrodžius 

apyrankes ir kįtas braagenybes 
Sąžiningas ir garantuotas da» 
bas pritinamomis kainomis.

I 753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: Ll 1-546$

N ............... , .S

i ■;

I
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JUOZO KAMAIČ1O 
naujų batų parduotuve 
btetų taisymas ir odos 

pardavimas
12913 St. Clair Avė.

Norintieji kreiptis ' telefonu 
šaukit GA 1-7858 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die
ną.

♦

z

Vienos šeimos namas
6 kambariai, du trečiam aukš

te. Galima pirkti su mažu įmo- 
kėjimu. Savininkas duoda antrą 
morgičių.

Capas Realty
MU 1-4545, 13923 .Euclid Avė.

Clevelando žaibas neturėda
mas savo sudėtyje dėl susįžeidi- 
mo negalėjusio nuvykti'savo ge
riausi lengvatleto Č. Nainio, o 
taipogi iš varžybų iškritus V. Ti- 
taitei, V. Venslauskui ir kt. ne
įstengė prisivyti £iOife»to Aušros, 
žiemos žaidynių laimėtojų.

Plačiau apie žaidynes sekan
čios savaitės sporto skyriuje.

Adv. Povilas Chalko, 
persikėlė į naujus namus — 
Summit Drive — Lake Lucerne, 
Chagrin Falls, Ohio.

Adv. P. Chalko ilgą laiką anks
čiau yra talkinęs Dirvai. Jo ofi
sas Clevelande yra — 409 Park 
Bldg., telef. PR 1-7122.

Išnuomojamas kambarys
Balima su maistli.

PO 1-7364

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 
| .Jūsų namą.
WADE PARK REALTY CO.

7032 Vykdė Park Avė.
Arthur 0. Mdys, broker

Telef: UT 1-7551

/
)

i

Išnuomojamas butas
4 k., su baldais. Patogus dviems 
viengungiams arba šeimai be 
vaikų.

Teirautis: HE. 1-3236.

Išnuomojamas kambarys
vienam asmeniui (vyrui arba 
moteriai) 1102 East 7S St. An
trame aukšte, atskiras įėjimas. 
Galima skambinti tel. HE 1-9899 
nuo 5 vai. vak.

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior 

("kampas E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 

kykit į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų Sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikr'a, alus 
ir vynas.

Telef. EN 1-9142

\ 4 <; v;
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do

lerį ir užsisakyk metams jau4 aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą hųmoro-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.

. Rašykite dar šiandien: PELfiDA, 231 Waltnce Avė. S., 
WeUaiid, datų Canada. ■ ■ ■

. ... ■
'■s.: • t- '.'y.
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• VąĮi'
J. P. Mafi-Maliolis
66D6 Superior Avė.

Clev. Hts. Daktarui ar kitam, 
turinčiam neblogas pajamas, 15 
kamb. puikus mūras — reziden
cija. Labai didelis ir "gražus skly
pas. Ant garažo yra 5 kamb. bu
tas; kuris išnuomotas už $90.00 
mėn.

East Clev. Į pietus nuo Euclid 
Avė., 6 kamb. namas šildomas 
garo-gaso krosnimi, gerame sto
vyje. $15,500. ; _

Dibble Avė. 2 seijn------- ------------- ^..ų su dide
liu sklypu. Naujai išcementuo- 
tas įvažiavimas. $13,500.

E. 66- 3 šeimų Itymiąs, geros 
pajamos, prieinama kaina.

E. 74. 2 £eimų po 6 kanib. 
Prašo $16,000.

Netoli šv. Kazimiero parapi
jos. 4 mieg. namas, labąi gerame 
stovyje, moderni virtuvė, kili
mai, naujai atremontuotas iš lau
ko ir vidaus. 10 min. eiti iki šv. 
Jurgio mokyklos.

$1,000 (mokėjimas. 6 kamb., 
garažai, geroj vietoj, geras na
mas ir prieinama kaina.

Turime daugiau gerų namų su 
mažesniais ar didesniais (mokė
jimais.

Bendradarbiai 
Algimantai Dailidė ir 

Antanas Gailiušis 
UT 1-2345 HE 1-8516

PARDUODAMI NAMAI
East 124 — St. Clair rajone. 

3 mieg. vienos šeimos. Labai ge
ram stovyje. Visi dįdeli kamba
riai. Gaso šildymas. AUI van
dens tąnkas. Uždaras porčius. 2 
mašinų garažas. Prašo $11,900-

«
East 123 — St. Clair. Gera 

vieta apsigyventi. 6 k. vienos šei
mos su 3 miegamaisiais ir vonia. 
Gaso šildymas. AUI vandens 
tankas. Su visais baldais. Gra
žus sklypas. Garažas. Siūlykit, 
dabar prašo $11,000.

Hribar Realty
1-0542 Realtor PO 1-4811 

14324 St. Claire_____________
J. Š. Auto SERVICE j

Sav. J. Švarcas 
1254 Addison Road 

Tel. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

PRAD6KIT MAŽA SUMA!

BET PRADEKIT DABAR!

i

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR 8TATOMIEM8

NAMAMS

Santaupos apdraustos iki $10,000
3 Vi % palūkanų.

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai
6712 Superior Avė. HE 1-24M
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

GL

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
21 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

Clevdandiečiai DABAR gali pamėgti 
L •Vacaroa VĖDINIMĄ • tienraa HLDYMĄ

MONCRIEF

1

L J. SAMBAS JEWELER
šveicariški ir gerhuBi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės, Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatra
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

I 
!

iš-
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GALIU JUMS PADŽTI 

PERKANT AUTOMOBILĮ IR 
TUO SUTAUPYTI!

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan-

CADMIJAUS
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

Europoje naudojamas nuo
radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinama? 
amžinu.

Negenda nuo šaljib, karščio 
elektros smūgių. Daug kitų gerų, 
savybių Garantijos laikas neap- savimo sąlygas; maždaug $4.5'
ribotas. f

Supažindinimui parduodama: 
papiginta kaina. Stambinkite B 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei 
kniaukite garažuose.

BALTIC SUPI’I.Y CO..
71 E. 207 St., Euclid *23, O.

!

■i $100 perkant naują mašinr 
:ir.6'.< perkant .naudotą rrašina 
įkaitant ir gyvybėB draudimą.

šaukite: . . . ■
Paulina Mozuraitis. arentas

Telefonas SK 1*2183

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

i

Ar žinote, kad klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausi patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės i 
Juozą GRAŽULI- Savi pas buvus!

Norėdami praleisti laisvalaiki, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
KLUBĄ ,r palnBtyti televil'joa programas ateikite |/LIETUVIŲ

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštu* 
puikiausius valgius — įvairiausių Žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių. '

Pilnai padengtą apdraudė HI 2-7626

DEBBS PAINTING CO.
I WM. DEBB8I8

u Mmų Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko
N 1132 Šummit Dr. Cleveland 24, Otelo
‘i Ir ■ fc-4u*^įiasa—s—ass—

P. J. KURSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OF ISO TELEF.: MAih 1-1778. REZIDENCIJA: PENINSULA 2*21 
gorėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės j mane, gausia pigi* kaina.. Taipgi gauait patarnavimą ■ Dai
riuose apdraudoa-insųmnce reikaluose.

Sutaiseu paskola* pirmo morgičio. Patarnavimas ir lipildyaMM 
| mane telefonu arba MmenHkaL

Sutaisau paskolas piru 
garantuojama. Kreipkite* i

.TAKU BS & SON
FUNERALHOMES

> - Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deli# E. j»kūbe & Willhim i. Jakubs 

Lfcenšijųdtt ilaįdoįuvių direktoriai ir balsamuotojai
Į *2^' Vrtę&į 'simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 ;Ėdrii»-'Av<iiiie • ENdicott 1-1763

>
6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra 'v
1404 E. 66 Streęt Tel. EN 1-4551 V\

< $
I i"1 * . * * * *^^*4 * *
a čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius-ntėsoš

produktus.
Kreipkitės Į mus k1 būsit patetikinti

.’?■r
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iUdHKcijop ir adn.iiijstracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., 6 leve 1 and 3, Ohio. — Telefoną^:'fi&iderBOD 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto teleforias: GL 1-3976). » iį »
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yra priaugantis jaunimas. Vai
kams augant, tėvai vis labiau iš- 
gąstauja: ar vaikams suaugus 
rasis bendra kajba? Susirūpinę 
tėvai pradeda ieškoti išeities, o 
išeitis, pagaliau įsitikinama, glu
di puoselėjamoje lietuvybėje.

Vargais negalais suorganizuo
ti savaitgalio mokyklą ir .ramia 
sąžine nusiplauti rankas — ne
beužtenka. Kuriasi vaikų teat
rai, • vaikų ir jaunimo skyriai 
spaudoje, gyvos jaunimo .orga
nizacijos. Vaikai auga, baigia 
gimnazijas, pradeda studijuoti. 
Nebepatogu "seniams” jaunimą 
maitinti plokštybėmis, vadinasi, 
atsiranda ir nuoširdesnė kultū
rinė veikla...

Pagaliau ir pats jaunimas ne
rimsta, diskutuoja, ieško tos 
linksniuojamos lietuvybės ...

Priaugantis jaunimas ir- pro
vokuoja naują lietuvybės rene
sansą Australijoje. Ak, duoki
te mums dar kokius porą, treje
tą metų, o tada mes, gal, ir vėl 
pasikviesime Jeronimą Cicėną 
statistikai parankioti... i

R. E. Maziliauskas

Laiškas iš Australijos

”... daug idealistų suvažiavo knygom skaityti ir laiko mažiau 
į Australiją , beliko, na ir pinigo labiau gai

la...
šiandieną Australijos lietuviai 

kažin ar sutiktų rinkti statisti
nius duomenis, kur daugiausia 
lietuviškų knygų išperkama. O iš 
devynių Bendruomenės apylin
kių, Kultūros Fondo "skyriai te- 
egzistuoja dviejose: didžiausioji 
Sydnėjaus kolonija K. F. neturi 
(kiek teko nugirsti, jo ten nie
kas ir nepasigenda). Pirmajame 
įsteigtame skyriuje Adelaidėje, 
be vienos kitos dėmesio vertos 
išimties, Kultūros Fondo veikla 
pasireiškia kas 12 mėnesių išsi 
renkant naują valdybą.

Tačiau atydžiai sekant Aus- 
ralijos Lietuvių Bendruomenės 

pulsą,
pradeda rodytis pirmieji 

renesanso ženklai.
to renesanso akstinu, atrodo,

Kai", pargrįžę tėvynėn, Budėsi
me į brolių partizanų žinią savo 
darbus ir žygius, man dedas, 
Australijos tremtinių grupė eis 
pirmoji,_:Tai joks liaupsinimas, 
nes tiesa-juk pati savimi šviečia. 
Šiandie užteks pastebėti bent 
tiek; >

— Kur susikūrė pirmasis Kul
tūros Fondo skyrius?

— Kur, proporcingai imant, 
daugiausiai išperkama lietuviš
kųjų knygų?

Australijoje atsidūrę tremti
niai, jau dabar aišku, toli pra
lenks tremtinius D. Britanijoje, 
Kanadoje ir JAV.”

Taip ir nekitaip mums ir apie 
mus prieš penketą su viršum 
metų rašė Jeronimas Cicėnas 
("Australijos Lietuvis", 1950. 
IV. 17). Net nejauku darosi šian
dieną visa tai vėl pasiskaitant: 
nejaugi mes iš tikrųjų jau esa
me tokiais idealistais?

Šįmet sukanka jau 10 metų 
nuo pirmojo lietuvių-politinių 
emigrantų laivo atplaukimo Aus
tralijon ir mes jau turime didė
lesnę perspektyvą: nusivylę spė
jo jau apsiprasti (arba Ameri
kon peremigruoti, entuziastai — 
atbukti, skeptikai — pragiedrė
ti. , .

Lygindami savo nuotaikas 
prieš 10 arba ir prieš 7 ar '5 me
tus su nuvykus. :s į D. Britani
ją arba JAV, matysime milži
nišką skirtumą. Nors ir kokiu 
nepasitikėjimu į ją nešnairuoių- 
mėme, D. Britanija vis dėlto yra 
pačioje Europos pašonėje, kuone 
pačioje ,Europoje. Tokioje kai- 
minystėje, ir daugelis krašto 
"keistumų” naujakurį ne taip 
jau baugina. JAV naujakuriai 
jau rado lietuviškąją Ameriką, 
rado ir laikraščius, ir visokius 
klubus, jų laukė ir "sponsoriai”, 
ir lietuvių kalba, ir lietuviškos 
parapijos.

0

Prasidėjo ūkinio prisitaikymo laikmetis
(Atkelta iš 1 psl.) z 

ūkiui įtakos ir išlaidos gynybos 
reikalams — per metus jos sieks 
apie 38 bilionus.

Europos rinka jau nebėra taip 
tvirta bei tikra, kaip ankstes
niais metais.

• >■
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nies patriotizmą* jo nuopelnus 
lieturių tautai irkorp.. Neo i U- 
tuanijai. Antfveliprifeis' kapo 'bu
vo padėtas vainikas ir'sugiedota 
Marija, Marija.?•'; ■ * <•; ?'. ■"?. 

t Po pietų sekė darbo posėdis, 
kurio metu išrinkti korp. orgą- 
hai (valdybą sudaryti pavesta 
New Yorkui), priimta rezoliuci
ja ir pasiųsti sveikinimai korp. 
jgarbės nariui Broniui Balučiui, 
Diplomatijos šefui Stasiui Lozo
raičiui ir kitiems korp. arti
miems asmenims. Priimtoji re
zoliucija įpareigoja korporantus

1. Iki sugrįžimo į Lietuvą tęs 
ti tremtyje atgaivintas Neo Li 
tuanijos tradicijas ir jų grožį 
skiepyti mokslus einančiam jau
nimui.

2. Ugdyti jaunime lietuviškos 
kilmės garbės pajutimą ir įjung
ti jaunimą j lietuvybės išlaikymo 
darbą.

3. Visomis išgalėmis remti Lie
tuvos laisvinimo pastangas ir 
aktyviai dalyvauti kovoje dėl 
Lietuvos atkūrimo.

I

Kai kuriems Australijos miesto Sydney šis tiltas reiškia tik 50,000 
tonų plienu, kitiems .didžiausią tiltą pasaulyje, o 117 jis reiškia 

mirtį. Nuo šio tilto šokdami jan nusižudė 117 žmonių.

SKAUTAI

Ir Lenkijoj, pirmą kartą po ka
ro, komunistinė valdžia leido ka
pitalistinį malonumą>~ išrinkti 
grožio karalienę. Tas džiaugsmas 
atiteko Krokuvos dramos studi

jos studentei A. Bobrovskai.

Australijoje lietuvius pasitiko 
nykuma

Kraštas jaunas — jo brandu
mo laipsnį kiti lygina su JAV 
ispanų karo metu. Organizuotos 
lietuvybės praktiškai nebuvo. 
10,000 atvykusių lietuvių buvo 
išblaškyta po visą kontinentą: 
2000 mylių spinduliu. O aplinka 
svetima, kalba nesuprantama, 
nuotaikose — klaikuma. Kiek
vienas ryšys su kuo nors savu 
tada ir buvo taip branginamas ir 
saugomas. Lietuviškos knygos 
buvo graibstomos, organizacijos 
klestėjo. Ne partijos ir sąjūdžiai, 
bet Bendruomenė ir Kultūros 
Fondas. Ryšiai su lietuviškai
siais centrais buvo tamprūs: Vo
kietijoje dar ėjo Mintis, žibu
riai, Lietuvių Kelias ir šitie laik
raščiai šimtais egzempliorių 
plaukdavo Australijon. Vienam 
po kito šitiems laikraščiams už
sidarant, pradėjo nutrukti ir gy
vas ryšys su pagrindiniu mūsų 
emigracijos kamienu. Amerikos 
lietuvių spauda jau nebe ta: ten 
jau kitas mentalitetas, kitos 
problemos, kiti rūpesčiai.

Pagaliau ir Australijoje pra
dedama apsiprasti, susigyventi 
statytis namelius, galvoti apie 
biznelius ... Svetima aplinka pa
sidarė jau nebe tokia svetima; 
nors ir nė sava, bet pažįstama, 
nebe tokia klaiki. Entuziazmas 

' pė’truputį blėso. Bendruomeni
nės veiklos vienalytiškumas pra
dėjo, pabosti 7T-' užkulisiuose ra
dos? jau ir partijos, ir sąjūdžiai...

Žvilgsniai krypsta į Europą

Kai Amerikoje kalbama apie 
prisitaikymo ciklą, tai europie
čiai svarsto apie ten prasidėjusį 
naują ūkiniam gyvenime netik
rumo periodą. Jis prasidėjo su 
valiutos nuvertinimu, devaliua- 
cija.

Pirmoji auka buvo prancūzų 
frankas. Dėl pjrdidelių importų 
ir infliacijos vyksta spaudimas 
ir į britų svatą. Kapitalas net 
bėga iš Anglijos — vis labiau au
ga britų firmų investavimai Ka
nadoje. Londonas su Paryžiumi 
sunkiai begalėdami konkuruoti 
su vakarų vokiečiais eksporto 
rinkoje, norėtų vokiškos markės 
nuvertinimo. Visi tie valiutų nu
vertinimai, infliacija turės pa
liesti prekybos ryšius su JAV ir

Kiekvienu atveju, tik rugsėjis 
ir spalis išryškins ūkinę padėt) 
ir visas prekybos (perspektyvas. 
Tik rugsėjy grįš į normą pran
cūzų ūkinis aktyvumas, išryškės 
franko nuvertinimo .padariniai 
(rugpjūtis — tradicinis prancflr 
zų atostogų mėnuo), ir tik rug
sėjo 15-jų paaiškės rinkimų re
zultatai Vakarų Vokietijoje.

Per daug stipri markė
I

Esame sveikos finansinės po
litikos Europoje liudininkai — 
vokiečių markė tiek stipri, kad 
šiuo metu kalbama ne apie jos 
nuvertinimą, bet — jos vertės 
pakėlimą. Dabar įvairių kraštų 
valiuta tiesiog teka markės link, 
į Vak. Vokietiją. Ir tiek pinigo 
suplaukė, kad Deutsche Bundes-

vokiečiai skatinami išvežti kapi
talą. Kiekvienų atveju, svetimų 
valiutų rezervai Vokietijoje da
bar siekia 5 bilionus dol., jų tar
pe 4 bilionai auksu ir doleriais.

Vokiečių ūkinis gerbūvis tebe
žydi toliau’ ir stebina svetimus 
kraštus. Kas galėjo tikėtis, kad 
per 12 pokarinių metų Bopnos 
vyriausybė šugebės savo ekspor
tą pakeltiligi (šiais metais) dau
giau kaip 8. bilionų dolerių J

Kada JAV mažėja užsakymai 
pramonės įmonėse, Vokietijoje 
jie vis gausūs. Vokiečių laivų 
statyklos, daugiausia užimtos 
su svetimą, i kraštų užsakymais, 
tiek apsikrovusios, kad darbo 
pakaks, dar-5 metams. Su savo 
automohiliųc pramone (šiais me
tais — nąMį ĮJJOO.OOO) federa
linė Vok£$i W frralenkė bri- 
tus, praacūkiis Ir italus ir seka 
po JAV. Taigi, apie 1950 metus 
svetimųjų įžiūrėtas vokiškasis 
ūkinis stebuklas tebevyksta 
dabar.

M-------

Rytinių provincijų 
vokiečiai kelia 

galvai

bank buvo priverstas sulėtinti tų'
svetimų fondų invaziją. Dėl to ■
griebiamasi ir įvairių priemonių^ pĮut^hianda. 

dabar ūkiniai žinovai teigia, kad— vėl sumažinti importo tarifai,
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Australijoje taip p^t ateina" skuterių. dienos. Artistė Mazgo 
samdyta kelionei iš Sydney į MelbouraąfM? mylių atstumui, kad 

sumindytų australus plikti skuterius.

ir

Kaip iš' Landmannschaftes 
Ostpreussen leidžiamo Ostpreus-' 
seblatt matyti, Čikagoje yra su
daryta Amerikos Taryba Vokie- 

igti — Amerikanische 
Rat fuer die. ^Viedervereinigung

KORP!
NEO LITUANIA 
SUVAŽIAVIMAS 

DETROITE
Rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo

tapo vietos skautų vadovais ar 
net vadovauja Brolijos Vadijos 
skyriams. Tačiau juos visus te
bejungia jų pačių pradėtas. "Ki- 
mas". Jame esama skautiškos 
metodikos bei šiaip rašinių. Beje 
turimi ryšiai su skautiškosios 
vadovybės viršūnėmis leidžia 
anksti paskelbti įdomesnes nau
jienas, kurios kiek vėliau pasiro
dys skautiškoje spaudoje.

"Kimo” redakcija sugeba gau
ti rašinius ir iš vyresniųjų sk. 
vadovų, šiuo metu jį redaguoja 
skltn. Vitas V. Koldys, 2234th 
ARFC, L. G. Hanscom Fld„ Bed- 
ford, Mass. Jam talkininkauja 
vyr. skltn. Liūtą varas Gražulis 
ir pasktn. Česlovas Kiliulis, šiai 
vasarai skirtas yra 17-tas "Ki
mo*’ Nr. r

VVorcesterio Lietuvių žinios, 
kurios spausdinamos rotatoriu
mi, taip pat turi priedą "Skau
tiškasis Kampelis”, kuriame dau
giausia duodąma skautiška kro
nika ir informacijos.

JAUNŲJŲ ŽURNAILSTŲ 
MOKYKLA

(skB) šalia periodinių ir spaus
tuvėje spausdinamųjų "Skautų ' 
Aido" ir "Mūsų Vyčio” įvairiose 
vietovėse spausdinami lokaliniai 
skautų leidinėliai. Jie yra tuo 
mieli, kad juose- pradeda savo 
pirmuosius žingsnius busimieji 
skautiškos ir lietuviškos spau
dos bendradarbiai.

Vienas iš entuziastingiausiai 
leidžiamųjų yra Waterburio L. 
K- Šarūno dr-vės rotatorium 
spausdinama "Mūsų Lapinė”. • 
Jos jau išvydo dienos šviesą net 
16 paskirų numerių, dažnai su 
priedais įvairiomis progomis. 
"Mūsų Lapinė" spausdinama ro
tatoriumi, tad negali pasižymėti 
ypatinga išore. Tačiau skaityto
ją patraukia kruopštus jaunat
viško pasiryžimo darbas. Tai yra 
jaunų ir jaunų galvų drabas to
kio pat amžiaus skaitytojams. 
Beje, pabrėžtina ir tvarkinga 
ataskaita už šiam leidiniui su
naudotas lėšas.

"Mūsų Lapinės” redakciją su
daro: A. Saulaitis, jr., ir A. Ton
kūnas — redaktoriai, Z. Selio- 
kas, G. Čempė ir J. Valiulis — 
bendradarbiai. Redaktoriams tal
kininkauja-V. Kuzminskas. Pre
numerata — $1 metams. Adre
sas: P. O. Box 507, VVaterbury 
20, Conn.'

Kitas tokio pobūdžio leidinys 
yra "Kimas”, leidžiamas Bosto
no Žalgirio tunto sk. vyčių dr- 
vės. Pastarajam pradžią davė 
Bostono "Senųjų Lapinų” sk. vy
čių būrelis, šis vienetas per savo 
gretas jau kelintą kartą narius

r

1 
d.d. Detroite įvykęs Korp! Neo 
Lituania suvažiavimas praėjo pa
kilusia nuotaika ir geru pasise
kimu. Suvažiavime, neskaitant 
detroitiškių, dalyvavo apie 50 
neolituanų iš Čikagos, Clevelan
do, Detroito ir Toronto. Jų tar
pe ir būrelis jaunų, neseniai j 
korporaciją įstojusių, studentų. 

Suvažiavimas, kuris buvo skir
tas korp. 35-ų metų sukakčiai 
paminėti, pradėtas iškilmingu 
aktu puošnioje Tuller viešbučio 
salėje, Rimjįp susikaupimu per
skaitytas šiltąjį kopi garbės na
rio Broniaus Balučio sveikinimas 
iš Londono ir eilė kitų sveikini
mų, skirtų tai iškilmingai pro
gai paminėti. į šeniorus pakelti 
Antanas Banionis iš Detroito ir 
Rima Kašubaitė iš Čikagos. 
Korp! herbo ir vėliavos papėdėje 
vėl išgyventos tos nuotaikos, ku
riomis tiek sykių gyventa nepri
klausomoje Lietuvoje, tik šį 
kartą tos nuotaikos buvo dar 
grynesnės, idealistiškesnės.

Pakilusi patriotinė nuotaika 
tebevyravo ir vakarienės metu. 
Garbės svečių tarpe matėsi korp. 
mecenato našlė Malvina Smailie- 
nė, žinoma Veikėja Marija Sime,

»
Ši taryba, kuri sakosi esanti 

nepriklausoma amerikietiška or
ganizacija, pąsidarė Landmann
schaftes Ostpreussen garsiakal
biu Vokietijos sujungimo ir ry
tų provincijų grąžinimo klausi
mu. Tarybp nutarė jos organiza
ciją ir veiki’ 
tinės Amei

Organizai _ 
panaši j Antie 
rybą. f 

į Iri
Ta proga

klą plėsti visose Jung- 
Tiąpeį.Valstybėse.

A fe
aoąįos atžvilgiu ji yra 

jis Lietuvių Ta-
B

Ta proga Peikia pažymėti, kad 
prieš kelias jSaviites JAV kon-

išimu vii prabilo
grėsė vokiej 
grąžinimo K.
mums jau pažįataniap JAV kon- 
gresmanas Ciirrol Reece, Jis jau 
prieš metus^buvp'. pasakęs Ilgą 
kalbą vokiečiu rytų provincijos 
grąžinimo rė£k|d. J tai reagavo 
lenkai ir lieįiMPfcl/ivi 1 '

Varšuvos ūžs^į reikalų mi
nisterija apte Hą ‘ Reece
kalbą pasisakė, kaip apie vokie
čių provokadjąi Ą,

idMi. į tat reagavo
lenkai ir lietumi

* ■ 04

Varšuvos į

DIRVĄ -

TAS NKSIGAH^JOI

kun Rudzinskas >š Wmd8oro,| leidžJa Ne t , .
Tautinės Sąjungos Pirmininkas i 
Eugenijus Bartkus ir eilė kitų | 
žymių visuomenės veikėjų. Jie 
visi jautriais žodžiais sveikino 
Neo Lituanįą ir ragino studijuo
jantį jaunimą stoti į korp. eiles. 
Malonią -staigmeną pateikė po 
vakarienės sekusi meninė pro
grama, kurią atliko filisterio 
Variakojo duktė Ina Variakojy- 
tė, dabar studijuojanti dainavi- 

. mą valstybiniame Michigano 

. universitete.
Jos padainuotos lietuvių liau

dies dainos ir operos arijos su
kėlė tokį entuziazmą dalyvių 
tarpe, kurį teiššaukią dideli me
nininkai. Nėra abejonės,' kad 
apie šią jauną dainininkę mes 
dar daug‘girdėsime-

Po vakarienės sekė šokiai, ku- 
’ rių žymią dalį sudarė klumpako

jis. ir- suktinis,* kuriuose, greta 
' jaupųjų, linksmai dalyvavo ir 
senieji Vakaro programai gra- 

1 žiai vadovių Detroito skyriaus 
! pirmininkas kol. Pauža. 
'' Sekmadienio programa pradė- 

*ta. iškilmingomis pamaldomis Šv. 
Antano- bažnyčioje, kuriose da
lyvavo korporantai in'eorpore su 
korp. vėliava. Klebonas kunigas 
Boreišis pasakė tai progai pri
taikytą patriotinį pamokslą. Po 
pamaldų buvo aplankytas korp. 
mecenato Juozo Smailio kapas 
Voodland mauzoliejuje. Korp. 
pirmininkas. Eugenijus Noakaa 
pasakė Žodį, pabrėždamas velio-

BETTYS BEAUTY 
SHOP

604 Ę. 185 St.
■ Ilgalaikis plaukų sudėjimas, 
šaltas šukavimas, kirpimas, da
žymas, manikiūra.

Geriausias patarnavimą;, at
liekamas ilgalaikės praktikos 
ekspertų.

Klijentų patogumui tel.: KE 
1-2548, šaukti Louise Morkūnas.

L. Morkūnas yra baigusi plau
kų šukavimo, kursus Lietuvoje, 
Atlikus ilgalaikę praktiką Vokie. 
tijoje. Dabartiniu metu baigė 
Grožio Kolegiją U. S. A. ir išlai
kė Valstybinius egzaminius Co- 
lumbus, Ohio, su teise vadovauti 
įmonei,

Prašome įsitikinti miisų sąži
ningų patarnavimu.

DIRVA
LAUKU

JC8Ų TALKOM!

Cv-
Ir taip Amerikoj garsėjama. Pa-
keliui į MiseAmerica varžybas 
Misa Tennesse taip garsėja prieš 

' ’ KapHoliaus rūmus. '? .

LABAI SVARBU
tiems. Kurie siunčia siuntinius i sssr 

Pagal naują Sovietų Sąjungos ištaigų patvarkymą siuntiniai i 
Lietuvą ir kitas ‘SSSR dalis, priimami tik su naujais daiktais, kaip 

c, medžiagos drabužiams, batai, oda ir ’LL ' 7
Nuo dabar žl-firma priims siuntinius .'prisilaikydama nauja 

tvarka, ir ši firma jums patarnaus tinkamai, kaip iki šiol. Einant nauju - 
j patvarkymu siuntiniai savo adresatus pasieks greičiau negu iki žk>y 

nes Įvertinimui siunčiamų daiktų reikčs mažiau laiko.
'Kreipkitčs į bet kurią mūsų Įstaigą, kurių adresai skelbianti ?

^“olobetravelservice"'
L

■ r’.


